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Forexrindring 

Indholdet af hærværende Bind omfatter 

alle Sogaer om den mythiſke Tid i Nor⸗ 

den, eller en Udſigt over alt, hvad Is⸗ 

lenderne have fortalt om Begivenheder, 

ældre end Harald Haarfagers Dage, ge 

kun det didhorende, ſom findes i i Snorres 

| Heimskringla, maatte her gaaes forbi, ſom 

Begyndelſen af et Vark, hvis engir AR 



vi 

gelſe forft i det tredie Vind fulde fore: 

komme. | þá 

De flefte af disſe Sagaer ere ved Tryk⸗ 

ken udgivne; mange af dem have bande 

— „fra den hiftorijfe og poetiſke Side langt 

ſtorre Vigtighed end Fortællingerne om 38: 

land ſelv; De ere ſaavel af nordiſke ſom 

fremmede Forfattere hyppigen blevne be⸗ 

nyttebe, ja endog ſtundom lagte til Grund 

for vidtloftige Forſtninger. Dommene 

"øver deres Vard have alligevel været faare 

de forſtiellige, og, uagtet mangt et enkelt Bi⸗ 

drag til deres Kritik, har man dog hidtil 

ſavnet en paa faſte Regler bygget Under⸗ 

føgerfe over Graden deres Trovardig⸗ | 
— 



hed; ligeſom og deres Anvendelſe fun alt - 

for tydeligen har viiſt, at ſelv de fortrin⸗ 

ligſte nordiſte Hiſtorieſkrivere have mang⸗ 

let en klar Indſigt í disſe Kilders Beſtaf-⸗ 

fenhed. a Us 

MNogle af Diðfe Sagaer, de ſom an⸗ 

gaae Volſungerne og Giukungerne ſtaae 

i noie Forbindelſe med ældgamle tydſke 

Gagn, og ere derfor, ifær fra dette Aar— | 

hundredes Begyndelſe, af flere. udmær- 

kede tydſte Lærde omhyggeligen blevne drof⸗ 

tede. Men det indviklede Forhold imel— 

fem de nordiſke og tydſkte Sagn er dog biða 

til iffe bleven udviklet i fin hele Omfang. 

Skulde dette Forhold tilftræffeligen be⸗ 



x | SSR : | | 

grundes, de islandſte Kilder til den old⸗ 
| nordiſte Hiſtorie vedborligen fra öli feb; 

og bet hiftorife Udbytte, hver enkelt Saga 

kunde give, fremſtilles með mulig Be 

ſtemthed, maatte de kritiſke underſogelſer i 

denne Deel blive langt kg end i 

| SE den foregaaende. | | 

Sagaerne ere i denne tigefolið i forſte 

Deel blevne ordnede med Henſyn til deres 

PE rimelige Redſkrivningstid, et Inddelings⸗ 

| grund, der her var fag meget mere það. 

| Sko; fom Tiden, paa hvilken dieſe Sa⸗ 

daer ere blevne forte i Vennen, ſtager í 

„ et: umiðEienbeligt Forhold til Graden af 

deres Paalidelighed og det oldnordiſkePrag,/ 



irg HAR 

de bære, — Ikkun nogle fane Undt a gelſer | 

| maatte giores med Heuſym til Sagaerues 

indbyrdes Sammenheng— ſaa at hvad eg 

hørte tir ſamme Sagnkreds, blev fiem- 

ſtut i en uafbrudt Rakke. 

En indledende Afhandling udvikler 

de almindelige Regler, f om ere fulgte 

i at beſtemme disſe Mindesmarkers Tro⸗ 

"værdighed, fame Forſtiellen imellem de 

mythiſke og. romantiſte Sagaer, og de 

Sidſtnavntes trende Klasſer. Huldaſaga, 

der ender det forſte Bind, havde egentli- 

gen hørt til dette, Det blev optaget i 

Det foregaaende, fordi det, ſom et bevið: 

figen nyt islandſtt Wventyr, ſyntes at 



| være en karakteriſtiſt Slutning paa Sam⸗ 

„ingen af de Fortællinger, der umiskien 
deligen baade i Henſeende til Materie og 

Form fra Joland ſelv havde deres Udſpring. 

Í 
A — 

Er ? 234 J 

*8 

så á 
ð ðí 

4 
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Ainindenge Bönd ger om Stegletne; 

hvorefter de mythiſke og romantiſke Sa⸗ 

gaers Baalibeligbed funne öld 
i” 

RR "de: Begivenheder; dette: Bind indeholder, 

ffulle have tildraget fig far Island blev bebygget. 3 

flere Aarhundreder adſtiller dem fra bert Tidsalder, 

ba de funne være blevne nedſtrevne; bí mage ders 

for nafhængigen af Sagaernes Affattelſestid prøve 

Sagnenes egen Paalidelighed. Denne beroer bana 
be paa deres lderog deres Reenhed. ;2lden vil 

ifær funne godtgiores af udbortes Grunde, Reen⸗ 
heden maae fornemmeligen hentes a De — 

IR ; 

De fra Sagaens egen — a 

Grunde for et norðifft Oldſagns Rlde kunne hen⸗ 

"føres til fire: Klasſer: nordiſte Digterbilleder, Thio⸗ 

dolfs Ynglingatal, Saxos Kronite, og feeiauebe 

Gfribentereð Vidnesbyrd. fg 

Sagabibliothet/ Bind rl A 
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Bí finde í Snorres Heimskringla, í Knyt⸗ 

fitgafaga, Orkneyingaſaga, Oluf Tryggveſens Saga 

(isſ. Udg.) Egilsſaga, Kormaksſaga o. Í. v. en 

Mængde af Vers, der tillægges Skalde , fom 

vi vide med Vished af have levet í bet niende, 

tiende og ellevte Aarhundrede. Bi funne ei tvivle 

paa, aft disfe Vers hidrøre fra disfe Digtere; da 

de í Begyndelſen af Bet trettende Aarhundrede ans 
fores af Tidens lærdefie Mænd ſom de uomſtode⸗ 

ligſte Grunde for visfe Begivenheder; da de for en 

ſtor Deel ere hentede fra almenbefiendte "Sanger 
der ſom klasſiſte maatte ſtuderes og efterlignes af 

alle yngre Skalde. Vi have desuden í Sæmunds 

Edda en Samling af Digte af unavngivne Korfate 
tetc, hvis høie Xlde i det følgende omſtandeligen 

vil blive godtgiort. 

S alle disſe Vers forekomme —— 

af hiſtoriſt Oprindelſe. Vi kunne ikke være uvisſe 

om disſes Omfang eller Betydning, da vi finde dem 

opregnede og forklarede Det Være over Skalde—⸗ 

ſproget, bekiendt under Navn af Snorres Edda, 

*) Denne Bemærkning er vidtloftigen bleven udviklet 
af mig í en Afhandling om Xutbentien af Gnors 

res Edda í bet Skandinaviſte Litteraturſelſtabs 

Skrifter for 1812 overſat paa Tydſk under Titel 

uͤher die Aechtheit ber Aſalehre /Side 78 fr 
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ſom, forfattet í det trettende Aarhundrede, afhand⸗ 
ler alle de for Digterfproget færegne Udtryk, og 

godtgisr Anvendeligheden af ethvert ved Stropher, 

hentede af de beromteſte Skaldes Sange.) Da 
nu intet Digterbillede, der kun ved Henſyn til en⸗ 

felt Begivenhed bleg; forſtagelig, kunde tæntes 

brugt; med mindre den tilſigtende Begivenhed en⸗ 

ten bevaredes i Erindringen, eller dog engang hags 

de været almindeligen:befiendt, vil allerede Opreg⸗ 
ningen af disfe Digterbilleder kunne hiemle Xlden 

af en Mængde nordiſte Oldtidsſagn. SE 

„Ðe ældfte men kun lidet: oplyfende Digterud⸗ 

tryk, eve de, hvorved ef patronhmiſtt Ord bruges 

fom Appellativ, eller hvor et berømt. Slagtnavn 
anvendes paa Kongeſtammer i Almindelighed. Disſe 

angives i Fortegnelfen over. Kongernes poetiſte Ber 
hævnelfer at være følgende **). 

Hildinger „eller Hildes Xt 

NiflungerNefes. 

* A 2 

”). te bisle Braminter af Skaldeſange ere ubelabte í 
Reſens udgave af Snorres Edda, de findes ders 

imod í alle Membranetnks ” {eee st Af⸗ 
handling.) 

)I Reſens Edda findes be Titel Upprune nockra 
kongaheira, i ben Grundvikſke Olavſens haand⸗ 

ſtriftlige Bearbeibelfe. af Ebba, í ben Arn mage 

næanffe Samling "6806 fr 



dlinger eller Odes Ee 
I Ynglinger . . . Vngveð . . 

Døglinger . <. Dag8 .. 

Bragninget . . Brage8. . 

'Buðlinger. . 2 Buðleð .. 

Eofðunger . . . fofde8.. 

Giglinger . Sigars . 2 
Sfioldunger . Gfiold8.. 

BVolfunger ". . Volſungs urne 
Skilfinger . Stilfes . 

——— kunne viſt nok ikke have anvendt 

disſe Kongenavne, med mindre de allerede havde 

været bekiendte ſom Udtryk for de beromteſte Glægs 

ter, hvis Navne det var hædrende af bere. Imid⸗ 
lertid blev det endnu muligt, at disſe Navne vare 
optindeligen blotte Appellativer, de angive heller 

iffe mere, end et ubeftemt Forhold til en við Stam⸗ 

fader. Det bliver derfor kun í Forbindelſe með ans 

dre Sagn, at fige Glægtnavne kunne erholde hiſtoriſt 
Brugbarhed. Endnu mindre Anvendelfe far gig 

res enten af de Navne paa "gamle Konger, der ſom 

Sofur, Gram, Gylve, Hilmer, bleve hos Digterne 
almindelige Kongenavne *) eller af den i Snorres 

Edda metriſt forfattede Lifte pda en Mængde for 

2) Under höfdingia heiti, S. 780 í Olavſens Bear: 
"  beibelle af Snorres Ebba 1. Synnnn 
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en * Deel ubekiendte did uden bedloiede 

Erempler. *) , 

"Langt mere oplyſende ere derimod ne Dig: 

ki form ere blevne foranledigede ved en við 

til ef gammelt Navn knyttet —— ál 

Funne henføres til: 

a) 

* 

9 

ud): 
ledigede at Guldet kaldtes Krage Sad eller 

Volſungernes Hiſtorie, A Er. Guldet. fat 

des Fofners Bolig, Niflungernes Arvo, Ndr 

nens Malm o. f. 9... af 

Holge, Konge paa Halogaland gá — til 

Thorgerde Holgabrud. Saaledes: kaldes 

Guldet Taget paa Holges Hoi. 

Frode den Fredegode; efter hvilken danſte 

Konge Guldet kaldes Frodes Meel og Ber 

ting Arbeid. 

rolf Krage, hvis Fog til Fi hat 

Fyrisvolds Froe; **) 

od Í Semmeſtede 6. 880, . a 

33), Disfe Digterudtryk findes i Snorres Ebba under 
Guldets Benævnelfer,. Den mythiſte Anledning 

til udtrykkene Frodes Meel og Fenias Arbeid for⸗ 

tælles i den i Anledning af Guldets Navne i Snor: 
res Ebba optagne: Grottefang, ber findes ſcerſtilt 

trykt í Thorlacn  antigvit..boreal p. 5 og í Hu- 

strations of northren antigvities Edinb. 1814 i 4? 

ge. 435 Í. 



'e)-- Hedin og Hogne, efter: hvem Kampen tale 
des Hiadningernes Meir 0. f. 9.) = 

* Hagbarth Signes Elſkede, hvis Dodsmaa⸗ 
de gav Galgen Mun af Hagbarths Heſt.*) 

Ligeſom nú Digterbillederne viſe, at baade 

Skaldene og deres Tilhorere fandt Behag í hiſtoriſke 

Minder, ſamt hvilke af disſe vare de almindeligſte; 

giver Thiodolfs Ynglingatal os et ſaare markeligt 

Exempel paa eit Oltidens Mindeſang. Denne 

Thiodolf Det Hvinverſte sár Harald Haarfagers Ven 

og Skald; til re for Rognvald den høie, Kong 

Haralds Frende, digtede han derte Quad, hvori han 

opregner 30 af hans Forfæbre, og anforer om en⸗ 
hver noget, ifærderes Dod. Deraf har Gnorte í 

fin Siftorie anført 27 Stropher, og derpaa gruns 

det den ſtorſte Deel af ſammes forfte Afſnit eller Yng⸗ 
Ungaſaga. Da Gnorte fela figer í Fortalen, at 
Folk til hans Tid endnu erindrede de Sange, Das 

vald Haarfagers Skalde havde qvæðet, vilde det 

være faare urimeligt at antage, at Snorre funde 
2 

+) Snorres Ebba under Kampens Venævnelfer 5. 643 
14 Dlaffens Bearbeiðelfe.' 

SER Sammeſteds S. 806 hvor dog Fun eet HaandfÉrift 

"anfører Udtrykket og det uden Grempel, men ben 

: Frendelon, fom Sigar ſtenkte (Galgen), omtales í 

et Vers af Gretter ftærfe i hans Saga, Kap. 53. 

/ 
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have faldet paa ſelv at opdigte disſe Vers, for 

ſiden at bygge pan deres Anſeelſe. Thiodolfs Ynge 

lingatal var ei der enefte Digt af dette Slags. Bi 

kiende í det mindſte eet Sideſtykke dertil í Eyvind 

Skaldaſpilders Haleygiatal fra det tiende Aarhuns 

drede om Hakon Jarls Borfæðre, ſom Snorre og» 

faa nævner. í fin Fortale, men hvoraf han fun ans 

forev tvende Gtropher í Ynglingafaga Kap. 97 26. 

Bel ere vi ingenlunde befsieðe til at tillægge Thio⸗ 

dolf kritiſt Forſteraand, eller anfee bang Hadersdigt 

for et hiſtoriſt Compendium; men ligeſaa lidet kunne 

vi antages at Skalden vilkaarligen havde opdigtet, 

hvad han her beſang. Naar altſaa en norſt Digter 

fra Det niende Aarhundrede kunde, í at beſynge en 
Fyrſteat, forfølge Sagnene om dens Sftæbne gien⸗ 

nem tredive Mænds Aldre, forudfætter Dette, at í 

det mindſte fire til fem Aarhundreders Erindringer 
maatte være i Omlob, der frembragte den Sagne⸗ 

nes Mangfoldighed, af hvilfen Ben fange: Slægt 

væffe með nogen —— kunde blive nye 

menfat. 

Det er vel fun enfelte 'af'de í Eagaerne ft 

kommende Trak, fom enten i Digterbillederne eller 
i Ynglingatal blive antydede, men hvor dette ſteer, 

er ogſaa Sagnets Oprindelſe fra Hedenolden aſgie 

rende beviiſt. 



8 É i å Fr; 

"En frørre Mangfoldighed af Sammenlignings⸗ 
punkter frembyder. Saxos Kronike.  Betænfe ví, at 

Saxo ffrep í Bet tolvte Aarhundrede, ba man í Is⸗ 

{and endnu knap havde begynde at nedſtrive Sagaer 

vitt den mythiffe Tid; af neppe nogenfinde et Haand⸗ 

fErift af hang Kronike er kommet til Island, og at 

Den tryktes í Begyndelfen af Det fertende Aarhun⸗ 

drede, da Sagaperioden í Island var forbin maae . 

vi anſee hans Fortællinger for ganſte uafhængige 

„af de: ſtrevne Sagaer, og kunne altſaa, hvor begge 

fremme overeens, antage et dobbelt Vidnesbyrd. 

Dette floð viſt nof ofte frá en fælleds Kilder da Saxo 

felv Beraaber fig pan de oldkyndige Jslænderes Ef⸗ 

terretuinger; men ikke mane man foreſtille fig Saxo, 

fom den der blot nedſtrevy, hvad Jólænderne fore 

talte. Nogle í Sagaerne meget bearbeidede Sagn, 

iſer det om Sigurd Fofnesbane, gik han aldeles 

. forbi; Nogle Konger, hvorom Saxo veed meget at 

fortælfej ere ganſte ubefiendte for de islandſte Skal⸗ 

de og Sagnemænd f.€r. Hadding, Frode og Svans 

hvide, Halfdan Bierggram o. a. fl. Dir andre 

af Saxos Konger forekommer fun meget lidet f. Ér. 

om Frode den Kreðgobe, rif den Kloge *) og 

*) Eric hinn målspaki nævnes blet i Kongernes Sen 

- ningar-i Gnotteð Edda, fom ben ber var af Yng" 

lingernes Æt. 
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Hagbarth. Undertiden er bet klart, hvorledes et - 

Gagn f. Eg. om Hothers og Balders Kamper í 

Ber i fin gamle Dragt fremtreder hos Skal⸗ 

dene er bleven forvanſtet hos Saxo. Men 

der haves og Exempler, ſom i Skildringen af 

Bravallaſlaget, ſammenlignet med: Sogubrot, paa 

at Saxo har have ældre og renere Gagn, end 

de det” i vote Sagaer ere bearbeidede. Ikke ſiel⸗ 
denn ſtemmer Saxo, endog i Smaaomſtandighe— 

der paa det noiagtigſte overeens med Sagaerne, 

f. Eg. om Hedin og Hogne, Hrolf Krage, Regnar 

Lodbrog; í Det han angaaende de ſamme Heltes Ber 

drifter afviger i vigtige Bunfter. Bí kunne altſaa, 

tagtet vi iffe mere have den Skioldungaſaga, ſom 

Saxo viſt hof fortrinligen har benyttet, og enduu 
mindre vide, hvað Islenderen Arnold, der opholdt fig 

veð Valdemars Dof, fan have fortalt ham, dog ſlutte, 

at han har habt andre end blot islandffe Kilder, og 

at hang eget Foregivende ikke er urigtigt, naar han 

beraaber fig paa danſte Folkeſange, ſom nogle af 

fine Kilder, hdilket ogfaa allerede Kæmpevifen om 

Signe og Habor, der igiennem faa mange Aarhun—⸗ 
drede har værer í Folkemunde, funde goðtgisre. 

Til be trende anforte Maader, hvorpaa et nordiſkt 

Oldſagns XElde af udvortes Grunde bevifeð kom⸗ 

mer endnu en fierde, nemlig Sammenligning med 
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fremmede Folkes Eagn. Dette vil ifæt í Sagn⸗ 

kredſen om Bolfunger og Giukunger gide et vigtigt 

Udbytte, men t Henſeende til de svrige mythiſte 

Sagaer fun i Fn ye eee blive: ans 

vendt. | Å 

De øvrige udvortes —** ſom * stå 

at anføre for en Fortællings høie Nlde, Henvis⸗ 

ning til gamle Mindesmærfer ,” Stæders Nadine, 

Genealogier, Almueſagn og Ordſprog, ere í nær 

værendellnderfsgelfe af megen liden Vagt og kunne 

ikkun í et Par Tilfælde: komme í Betragtning:” - 
Kampegrave eller. de fan kaldte Jetteſtuer, 

Thiugſtedernes Steenkredſe og Offeralterne ere de 

ſtumme Mindesmarker, vi fra den hedenffe Tid have 

tilbage, 7 De funne vidne om Livet í Hedenolden, 

men ikke letteligen om nogen enkelt Begivenhed, 

Der gives viſt nok Runeſtene fra den hedenſke Tid, 
men de Indſkrifter man Hidtil med Sikkerhed har 

tæft, ere í hiſtoriſt Henſeende iffe betydelige, og 

kunne ei bringes í Forbindelſe med nogen Saga fra 

den mythiffe Tidspunkt. Klippen í Bleking / hvor 

Harald Hyldetand fod indhugge fin Faders Bedrifter 

er Bet enefte Mindesmærke, der fan bringes i ſikker 

Forbindelſe med et Navn fra den hedenffe Tidsal⸗ 

der, og denne Forbindelſe ſtyldes dog blot den Om⸗ 

að 
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ſtændighed at Saxo har í Fortalen til fin Kronike 

—* den blekingſte Klippe og ſammes Runer. 

Steders Navne kunne i Island, hvor Hiſto⸗ 

rien begyndte ligeſag tidligen ſom Landet blev ber 

bygt „ með Foie anvendes til at bekræfte Sagaer⸗ 

neg Efteretninger ; men í Det ovrige Norden er Det 

Fun ifølge Gisninger, at noget Fan fige8 om Ety⸗ 

mologier til ſſige Stedsnavne, der maatte” have 

været í Omlob í ef Aartuſinde, for at funne fra 
Hedenolden forplanteg indtil vore Dage. Snareſt 

funde mart antage de Navne, for at maatte være 

ældgamle, ſom iffe letteligen í Den friftelige Tid 

funde være opfundne, De ſom minde om Doin, 

Thor og. Balder. Navne derimod; ſom Frode, 

Harald; Díuf o. ſ. v. vare ſaa hyppige, at de for 

os ophøre at være Egennavne, og veð de ſieldnere 

Navne f. Er, Haborshsi, Sigarſted, Srafebet er 

deres høie Rlde ubevislig. j 

Selv naar Almueſagn ere forbundne með 

Stedsnavne, lærer Erfaring, at derpaa fun lidet 

fan bygges.  Kordi Sangen om Signe og Dabor 
har igiennem mange Aarhundreder været kiendt og 

yndet over hele Morden, havde iffe blot Giælarð 

fit Gígarfteð, men RNørre« Jylland Habors Mofe, 

Bleking Habors Eg; Nerike Signes Kilde, ps 

land Habors Slette og Signelils Bierg, Halland 
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| Habors Gtette og Giðteð Buur, Aggershuusſtift 

Hagbarholm, og Kriſtianſandsſtift et „Dænge1æð 

hvor Habor efter: Bøndernes Sigende var lever 

ophængt”) = Babelhelteneð: formentligr Minder ere 
ikke mindre hyppige. Saaledes findes Vidrik Ver⸗ 

landſens og Langbeen Riſes Grave omſpredte í flere 

Egne, og man ſabner heller ikke Oldſager fra Kem⸗ 

pen Burman, Svend Felding og Dolger:Danffe. 

Man kunde nemlig í ben nordiſke Middelalder, hvor 

intet laae fiernere end hiſtoriſt Kritik, let bringes 

tibat fofalifereen Fortælling, og de derved oprundne 

Navne mage nu forekomme os át hidrøre fra umin⸗ 

delige Tider, Et Steds Navn vinder ikkun Betyd⸗ 
ning for Sagnene fra den hedenſte Eið naar vi 
af Skribenteres Vidnesbyrd kunne overtyde os om, 

at det har varet brugt i det tolvte og trettende Aar⸗ 

hundrede. Men ſelv ved de ælde Stedsnavne 

er Udbyttet ikke ſtort. Ere f. Er. Ringfted og 

Roeskilde byggede af gamle Konger, vide vi dog 

ikke endnu, hvilfen Ring der byggede det ene, Hvile 

ken Hvoar , der gav det andet Navn. 

At Slagtregiſtre have været et vigtige Mids 

del til at bevare Erindringen om de gamle Fædre, 
vifer Thiodolfs til en Glægtræffe knyttede Mindes 

+)" Udvalgte banffe Vifer af Middelalderen „ 3 Deer 
If S. 403 f. gi 

— 
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fight) men dennes Ynglingatal er ogfaa den enefte 
paalideligere Glægtræffe, vi fra faa gamle Tider 

have tilbage % den eddiffe Gang, Hyndluliod, 

nævnes mange gamle Slægter, men den digteriſke 

Indkladning flader meget den genealogiſte Noiag⸗ 

tighed. JSagaerne angaaende Island felv gives 
der ténde ret gamle Genealogier, der have Paa⸗ 
lidelighed; Be nemlig hvorved enkelte Familier í 
Island hiðlebe deres Sløgt, enten fra de danſte 

eller fra de norſte Konger. JI Sagaerne angår 

ende den hedenſte Tid: findes faae og utilfredsſtillen 

de Glægtregifire. Om det ret egentligen genealo⸗ 

giſte Skrift Fundin Noreg giver noget en * 

ſiden underſoges. 

At enkelt Mands Adfard kan fsranlebige, at 

et Ordſprog eller en billedlig Talemaade-bliver inde 

ført i Dverdagótalen , viſer Sprogenes fenere Dís 
fiorie; men denne lærer, tillige, hvor tilboielig man 

er, til at anfee et forældet Udtryk, for at være 

dannet af en Mands Magn, og at man; fot at fors 

flare et Ordſprog, letteligen ſels udtænfer en til⸗ 

foarende ille Fortælling. Jo finnlere en ſlig For⸗ 

Élaring ſynes at være, jo ſnarere maatte man í dett 

ældre Tid falde derpaa. Saxo anfører nogle Ste⸗ 

Det ſlige Ordſprog ſom Htemmel. Af Sagaerne er 

Det kun den nefterrettelige Herrauds og Boſe Saga, 
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der beraaber fig pan gamle Ordſprog, og form ders 
ved giver et Bevis mere paa fín Upaalidelighed. 

De foranforte ſikkrere udvortes Grunde for et 
Sagns Ælde ere, dog ingenlunde „at anſee for af 
være ſammes Betingelſer. Et Sagn kunde gierne 

være gammelt f. Ey. Det om Frithiof, uagtet det et 

Æunde fætte8 i Forbindelſe med. nogen af De. anførte 

Grunde, Disfe kunne heller ikke, hvor be findes, bes 

vife mere end Sagnets EXlde, ikke Ægtheden af den 
derpaa byggede Saga, der muligen kunde være en 

meget ny Udſmykkelſe af et meget gammelt Minde, 

WVed Ægtheden af en Saga om Hedenoldens 

Begivenheder forftaae vi Den Beffaffenhed hos ſam⸗ 

me, ifølge hvilfen Fortællingen erfiendeð í Henſeen⸗ 

de til det Bæfentlige af fit Indhold at være ældre 

end Kriſtendommens Indforelſe. Denne Xgthed 
maage fornemmeligen af Sagaen felv kunne blive 

godtgiort. ið il tp a 

Om en. Gaga med Rimelighed kunde antages 

at indeholde et Oldtidsſagn, Fommer an paa Ber 

ſkaffenheden baade af dens Indhold og Foredrag. 

Uagtet alt, hvad der fan fige8 om Muligheden af, 

át et Sagn giennem flere Aarhundreder Fan forplan⸗ 
teg; er det dog viſt, at dette Fun har været Tilfælde 

med faare enfelte Minder; vg at det Mefte er une 

dergaaet i Tidens Strom. Visſe baade indvortes 
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og udvortes Omfrændigheder maae have ſammen⸗ 

fioðt „for at: bevare et enkelt Oldtidsſagn for den 

filbige Efterflægt. - De. vigtigfie af disſe med Hen⸗ 

fun til den nordiſte Oltid ville ví her angive. 

Af jo flere en Begivenhed blev. bemærfet , jo. 

físrre Gfuepladfen var, hvorpaa den ſkete, deſto let⸗ 

tere maatte den erindres. Saaledes ville vi ſnarere 

funne vente overblevne Minder om de mægtigfie af - 

Nordens Oltids Konger, dem í Leire og Upſal, end 
fra Nesſekongerne i Jylland og Norge. 

Jo hyppigere Anledningen var til at — 

falde fig en Begivenhed, deſto rimeligere at Ben er 

bleven forplantet. Den hyppigſte Anledning í - 

Oldtiden til at erindre Heltene var, naar de en—⸗ 

ten bleve Stamfadre tilberemte Slægter, eller deres 
Minder ved Digterbillederne fornøtdes. Saaledes 
er det begribeligt, at Sagnene funde leve om Skiold⸗ 

unget og Ynglinger, om Bolfunger og Giukunger. 

Men endnu fiffrere Midler end {lige udvortes 

Anledninger til at vedligeholde et Minde, var dets 

egen Beſtaffenhed, eller man funde fige dets egen 

Livskraft. Det er ikke at undre over, at Oldtidens 

Gagn have noget vidunderligt veð ſig, thi naar vi 

betænfe , hvor voldfomme den Bang Ryftelferne 

vare, hvor almindelige de tragiſte Scener, funne 

det ikkun være det ſaare Udmarkede, ſom af Ber 
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rå - | i 

givenhedernes Vrimmel bles bevaret, Men dette 
Udmerkede maae ikke beſtemmes med Henſyn paa, 

hoad der hos en ſildig Efterflægt vilde have været 

mærkelig; altfaa ikke efter dets politiſte Virkſom⸗ 

féð, eller dets Indflydelſe paa hele Nordens Civi⸗ 
liſation, men paa hvorledes Tilhorernes Hierte blev 
grebet ved Fortællingen) Rigers Opkomſt og Un⸗ 
dergang, Folkeſtammers Ankomſt eller deres Udvan⸗ 
dringer maatte ei gigre hær fan meget Indtryk, ſom 

naar man hørte om Brynhildes Hevn over hendes 
utro Elffer, eller hvorledes Gudrune ſlagtede fine 

Børn, for at ikke Blodhevnen ride ſpigte, eller 
at Hrolf udſpredte fit Guld paa Marken, eller at 

Halfs Kamper kappedes om at ſpringe over Bord 

for at lette Skibet, eller at Frithiof efter Gienvor⸗ 

digheder og Prøver forenedes med fin Elffte. = - 
Det hialp dog ei, at Indholdet af en Forteælling 

greb Hiettet, naar ei tillige dens ved Tonefaldet 

beſtemte Foredråg Fildreðe Bret. Kun i den poeti⸗ 

ſte Form finde et Gagn, uden at forvanſtes, gaae 

igiennem mange Glægter. Vi kunne derfor med 
Sikkerhed antage, at vi have intet Oltidsſagn, 

uden hvad der harværet Digteræmne. Ikke følger 

deraf; at vi endnu ſtulle have ſelve de ældfte Sange 

om Begivenhederne tilbage. Vi beſidde vel, fon 

ſiden ſtal vife8, Sange fra det niende Aarhundrede; 



men bidfe ere Efterligninger af. ældre Quad. Imib⸗ 

lertid ere ví í Stand til at danne os et anſtueligt 

Begreb. baade om de Sanges Beſtkaffenhed, der 

tiente til Grundvold for de aldſte Sagaer, og 

hvorledes disſe udviklede ſig af hine. 
Man er tilboielig at tenke ſig de gamle Min⸗ 

dedigte, enten i den epiſte Form, de homeriſte Digte 

fremſtille, eller i Romance⸗ og Balladeformen, ſom 

Folkeſangene fra Middelalderen have bevaret. De 
gamle Gfalbefange have vel mere Lighed með biðfe 

ænd með hine, men have vift meget afveget fra begge. 

Vi gane nemlig ud fraden Forudſatning, at de ælds | 

ſte nordiſke Sange, der kunne vedkomme os her, de 

fra fierde til ſiette Aarhundrede, thi om en aldre 

ið kunne vi flet ikke tale, have, ffisnt í en raaere 

Form; havt Lighed med be i den gamle Digtekunſts 
Maneer digtede Sange fra det niende Aarhundrede; 
fom vi endnu. læfe i Semunds Edda. Disfe have 

i Formen bet tilfælles med Romancen, at de í et 

maadeligt Antal Stropher beſynge en við Begiven⸗ 

hed, ſtundom og fortfætte denne giennem flere Sange. 

Tonen er for ſaavidt epiſt, ſom den er enten fortæle 
lende eller dialogiſt, og ſtedſe objectiv; men at Over⸗ 

gangene ere pludſelige, at Tilhørerne rives hen frá 

den ene Begivenhed til den anden, og enhver Scene 

Sagabibliothek, a Bind, B 
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udmales kuns med et Mar Krafttræf, har der eddi⸗ 
{fe Sang tilfællede med Oden Den er ligeſaa fors 

feiellig fra den homeriſte No og Klarhed fom Nord⸗ 
Havets Kyſter ſra det ægeiffe Havs. 

Iſer er det karakteriſtiſtt for den gamle 
Skaldeſang, at den er ledſaget med proſaiſtk Ind⸗ 
ledning og indſtroede hiftoriffe Anmærkninger; Man 
ar med Uret anſeet Biðfe for utter fenere Tillæg. 

For ſaavidt harman Met, at adſkilligt i de proſaiſke 
Indledninger fan ſenere være baade lagt til og tár 

get frá; at vi í Bet mindſte ikke ſaaledes kunne være 

forvisſede om den proſaiſte Deels Rgthed, ſom om 
de poetiſte Stykkers, hvor Formen heel maatte be⸗ 

vares." Men det er upaatvivleligt, at mange af 
biðfe Sange maae ſtedſe have været ledſagede med 

proſaiſte Anmærkninger, ba de uden disfe vilde ofte 

blive uforftaaelige. De mangle ſaadanne hiſtoriſte 

Begyndelſer, ſom naar det hedder i Sæmpeoiferne, 

Kong Diderit fibder udi Bern) 

eller: 

Kong Hafbur og Herre Kong Sibarb 

De yppede bem en Kivs 

De mangle ligeledes alt, hvad der tilkiendegi⸗ 

ver Afvexling af de talende Perſoner, dette ror 
"daraueifBopierog moon, der knytter Gamtalen 

, hos Homer. Allerede de forte Stropher og Rims 
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bogſtaverne giorde det ofte befværligt at indføre et: 

avað han, qoad hun, eller lignende Overgange i 

felve Verſet. De behøvedes eii den gamle Tid, hvor. 

alt mundtligen forplantedes, og Skalden, fom frem⸗ 

ſagde ſit Drape, tilføiede hvað der behovedes. Denne 

Blanding af Poeſi og Proſa ſynes og ſaare natur⸗ 

lig i Digtekunſtens Barndom. Enkelte Trak henre⸗ 
ve Gemyttet, disſe udtryktes í Begeiſtringens Sprog, 

men hvor den indvortes Drivefiær manglede, havde 

man endnu iffe lært at meddele det roligere Foredrag - 

Tonefaldety  fom var Begeiftringen ſereget, og 

ſaaledes maatte í Fortællingen den poetiffe Form 

afvexle med ben proſaiſte. Lidt efter lidt ere vel 

Overgangene fra den ene digteriffe Skildring til den 

anden ogfaa blevne poetiffe, men de eddaiſte Sange 

lære 08, at mange af disſe Gfalbebigte feld i deres 

fenere Form ikke funne undvære de profaifte Tillæg, 

hvoraf endogfaa enfelte, fFisnt meget Forte, findes 

i det meeft fuldendte Digt fra den novdiffe Oldtid, 

Eyvind Skaldaſpilders Ovad over Hagen ed: 

ſteen. *) 

Bi funne nu ſaameget beðlettere forftaae, hvor⸗ 

ledes Skaldeſangene kunde forplante be hiſtoriſke 

Eno naar Diðfe gienfibigen tiente til at oplyſe og 

B 2 

Sy Béimöfvinali, í Ð. Hagen Adelſteens Saga, K. 33. 
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beſtyrke hinanden. Sagaerne ere ingenlunde Udtog 

af nordiſte Heltedigte. Vidtloftige Digterværfer har 

ve aldrigen veret Skaldenes Sag. Volſungaſaga vi⸗ 

ſer os et tydelig Exempel paa, hvorledes en Saga 

opſtod af en Samling af Skaldeſange om en vis 

Kreds af Begivenheder med de tilhørende proſaiſte 

Indledninger. Heraf maaite opſtaae viðfe Sar⸗ 

egenheder í Sagaens Foredrag. Stundom vilde 

det blive aldeles proſaiſt, og andre Steder, hvor 

man havde bibeholde Skaldenes Udtryk meget poe⸗ 

tiff.  Smaating maatte undertiden udmales, og 

Hovedbegivenheder løfeligen berøres . enfelte Dige 

terſtropher, vilde bibeholdes, enten hvor det gamle 

Digts Stropher fyntes udmærfede, eller hvor Gage 

nemanden omarbeidede den gamle Digters Vers, 

hvis et enkelt Trek vandt hans fortrinlige Deel⸗ 

tagelſe. 

Vi ſlutte heraf, at jo tydeligere en Saga 

bærer Præg af fin digteriffe Oprindelſe, jo timer 

ligere dens Xlde. Det poetiſte Prag vifer fig bans 

de i Indholdet. og Foredraget. Indholdet maae É 

en ægte Saga være af bert Beſtaffenhed, at det frem⸗ 
byder et digteriff Gtof. Hvis en Konges Krigs⸗ 

toge fandtes í nogen Saga optegnede efter Tidsfol⸗ 

gen, funde den ei være gammel. | Hvis dens Inde 

hold par fan indviklet, at Def ei letteligen kunde have 



21 

været behandlet í en Rakke af hinanden uafþættgi | 
ge Gange; hvis f. Er. Perfoner indførtes fortællere 

De vidtløftigen deres Levnet, maae den være afnyere 

Oprindelſe. Sikkerſt vifer Formen Sagaens Xle 
De, naar man í famme fan gienfiende de í Proſa 

vplsfte Vers, hvilfet er Tilfældet med flere — 

fg og Sogubrot. 

Mindre fiffre ere be i Sagaen indſtroede Vers, 

der kunne være fenere tilſatte, og viſt nok ſaare fiæfe 

den ere ſamtidige med Begivenhederne. Beraa⸗ 

ber Sagnſkriveren fig paa den Strophe, han an⸗ 
forer, er Bet et Bevis for, at den maae være en Deel 
ældre end Sagaens Affattelfe, Bringer det anførte 

Vers Fortællingen videre, peger ſamme og ſtiont 

mindre fiffert ben paa den poetiffe Kilde , hvoraf 

Sagnet flod; mindft bevifer et indſtroet Vers, naar 

dets Indhold ogſaa anføres i Proſa, bet kunde da 

endog være fenere end Sagaen. óg maaftee blot ett 

poetiſt Blomſt, en Tilhører eller Afſtriver havde 

tilføiet, Hvor der flet ingen Vers eller Brubfiyfs 

fer af Vers findes í en mythiſt Saga, bliver dens 

Ælde ofteft miðtænfelig. | 

vað der í Indledningen til den. — 

Deel er fagt om det Naive í Foredraget af Saga— 

erne om Island felv, finder og hev fin Anvendelſe, 

Dog med den Forſtiel, at Gagnemændene fortælle 
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flundom með mindre- Tryghed om den aldſte Tid, 
og forfmaae undertiden iffe af anføre et eller andet 

Vidnesbyrd for Gyldigheden af hvad det ſiges. 

Men hvor dette {Feet oftere og med Ængftelighed, 
fom í Herrauds og Boſes Saga, røber det en yn⸗ 

gre Tidsalder, ifær naav dette er forbundet med 

Soren mod dem, der et ville høre Fortællingen. 

Endnu ſnarere vilde et Sagns Elde beviſes, 

naar man kunde goðtgisve, at dets Indhold og 

Foredrag var af den Beſkaffenhed, at ſamme ikke 

blot kunde hidrore fra den gamle Tid, men at det 

end ikke med Rimelighed kunde antages digtet i de 

fenere Aarhundreder. Her ville vi dog ikke beraa⸗ 
De os paa Xlden af de indſtroede Vers, thi daher 

ikke ſporges om ſtorre Digte, hvor ett við Aand 

kunde giennemtrange det Hele, mer om enkelte Stro⸗ 

ber og juſt de digteriſte Brudſtykker, ſom findes 

si:alle flige Sagaer, ere forfattede den ældfte meget 

ſimple Maneer; maatte det ikke være vanſkeligt for 

den yngre Digter, at efterligne disſe. Selv í den 

allernyeſte aldeles oppigtede Halfdans Saga, findes 

ret gode Vers, forfattede i Fornyrdalags Maneer. 
Det vil være vanſkeligt for det islandſte Kienderoie, 

end ſige for den Fremmede her af opdage det Moderne, 

naar ei den nyere; — — et eki Sted * 

have forglemt ſig. 



23 

Svis derimod Indholdet fremſtiller ſlige Træf, 

hr ere fremmede ſaavel for fenere. Tiders Sæder 

ſom endog for deres Digtninger, have vi Grund 

til at antage dem for ældgamle, For Erempel naar. 

i Frithiofs Saga, Dronningerne fidde i Balders Tem⸗ 

vel, indſmore Gudernes Billeder, og torre dem ved, 

Ilden; naar i Hroif Krages Saga hans Samper, 

more fig með at fafie afpillede Been paa en fattig 

Dreng, der (sb om Bordet, elfer naar í Volſun⸗ 

gaſaga Brynhilde, efter at have giennemboret ſi gr. 

lader fig lægge paa Baalet, og ved Siderne lader 

drabe Menneſker og Dyr; er dette hverken hentet 
fra det tolvte Aarhundredes Sæder, eller dets For⸗ 

tællinger. Endnu fiffrere kunne vi. være paa, at viðfe 
Trak i en Fortælling ere fra Oldtiden, naar be eré 
ſaadanne, at den. fenere Tid ei engang funde have, 
villet opdigtet dem. Dette gielder om de Steder, 

hvor Aſerne foreftilleg at indblande fi ig.i De menne⸗ 

ſtelige Anliggender, uden enten at giøres latterlige 

eller at fremſtilles ſom onde Aander; naar f. Ér, 

Odin oftere vifer fig fom Bolfungeflægtens Beffytter. 

„Alt. Bette , fom beroer paa de for Oldtiden 

færegne Sader og Anſtuelſesmaader kalde vi My⸗ 
thiſkt, og da dette Udtryk paa forſkiellige Maader 
anvendes, er det vel ikke overflødigt at bemætfey 

at det fun. er í denne Betydning vi her anvende bet, 
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ig adſkille det derfor fra det Romantiſke, eller den 
í Middelalderens Fortællinger herffende Cone. J 

det Romantiſke foærmer Indbildningskraften mellem 
de fonndne Tiders halv ufiendeligeog paa mangfol⸗ 
dige Maader omdannede Ruiner bíot under Folel⸗ 

ſens Veiledning. J der Mythiſtke fremſtilles Old⸗ 
tids⸗Livet, ſom det virkeligen fremtræder for den 

barnlige Forſtand, den ungdommelige Indbild⸗ 
ningskraft og det fulde Hierte. Hiſt er alt vil⸗ 
kaͤarligt, her er det Meſte nodvendigt. J ben vor 

mantiffe Digtning formaaer altſaa Forfferen blot 

at gienfinde de enfelte Træf, ſom andenſteds fra 

vare bekiendte, iffe at udfinde de Begivenheder, der 

Ínae til Grund for bert romantiſte Behandling. I 

Mythen, hvor Indkladningen berder paa den An⸗ 
ſtuelſesmaade, der er færegen for ben menneffelige 

Hand paa et vift Kulturtrin, vil ofte det til Grund 
liggende Stof með Sandſynlighed funne beſtemmes. 

Uagtet vi altſag ikke negte, at bet Mythiſte og Ros 

mantiffe ofte bersre hinandens Grætbfer, da en ror 
mantiſt Fortælling f. Er. Vilkinaſaga Fan í ſin 
Mangfoldighed oͤgſaa optage mythiſke YEmner og 
Mythen felv fari, ſom Tilfældet í et með Frithiofs 

og Hrolf Krages Saga, í det Enkelte erholde et 

romantiſkt Præg; funne ví dog her, hvor Sporgs⸗ 

maalet er om at finde be Sagn] Ber ſtildre Oldti⸗ 
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dens Begivenheder, tætite os det Mythiſte í beſtemt 

Modſatning til det Romantiſke og betiene 08 dere 
får af disſe Benevnelſer, til at adſkille, hvad der 
i Middelalderen er opfundet 7 fra hvad der mane | 

figen fra Oldtiden er forplantet. i 

Tilde mythiſte Sagn henregne vi forſt Vol⸗ 

ſungaſaga, ſom den der baade i fig ſelv er mære 

keligſt og hvis Oprindelſe ſikkerſt kan oplyſes, da 

Kilderne, hvorfra den hentedes, endnu for ftørfte 

Delen ere tilgængelige for 083 til denne knytter 

Nornageſts Saga fig. Derpaa følge Bundin Noreg, 

Halfs Saga; Frithiofs Saga; Regnar Lodbrogs 

Saga, Sogubrot, Hrolf Krages Saga. Volſunga 

og Nornageſts Saga blive ſærſtilt behandlede i 

Forbindelſe med Vilkinaſaga, og det meget der er 

at ſige om denne Sagnkreds. De svrige] Sagaer 

ere ordnede ikke efter den Tidsalder, hvori de ere 

forfattede, men efter den, hvori de rimeligen have” 

erholdt deres næerverende Form. De kunne alle 

henfores enten til det trettende eller det fiortende 

Aarhundrede. Alle disſe Sagaers Forfattere viſe 

fig ſom ſaadanne, der troligen ville fortælle Oldti⸗ 
dens Sagn, Hovedper ſonerne have hiſtoriſt Hiemmel, 

Hovbedbegivenhederne ere ſandſynlige. Det Utro⸗ 

lige er en Følge enten af den Synspunkt, fra hvil 

Ten Oldtiden betragtede de overordentlige Begiven⸗ 
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heder f. Cr. Harald Hyldetands Nederlag. og den 

onde Skuldes Fodſelz eller af Maaden, hvorpaa 
Sagnſkriveren ſelv f. Ér. i Fundin Noreg vilde for⸗ 

klare og forbinde gamle Begivenheder, Alle have be 

forhen anførte udvortes Præg af Xlde. Findes end 

enkelte fenere 3ræf, mage disſe enten, være ſaadan 

Udſmnykkelſe, der uvilkaarligen undflap Nedſkriverens 

Ven, eller angaae Epiſoder, der ſom ſenere Tilfæte 

ninger lade ſig bekvemt afſondre fra den oprindelige 
Form. JHrolfs Saga forekomme flere af flige fer 

nere Tilſætninger, hvorfor og denne indtager ſidſte 

Plads i Afdelingen. 

Den islandſte Romantik kunne vi — 

deels ſom nordiſt deels ſom fremmed, deels ſom en 

Blanding af begge. Den fremmede Romantiks 

Varker ſom ved blotte Dverfættelfer eve blevne ops 

| tagne i den islandſke Literatur ville blive omtalte í 

et folgende Bind. et ville vi fun bemærfe, afde let 

kunne {files fra de tvende andre Klasſer; da de of 
teſt felv tilfiendegive fig fom Dverfættelfe,. ba de 

fleſte, maaſkee alle, endnu kunne ſammenholdes med 

deres Originaler, og desuden de fremmede Nabne, 

Begivenhedernes Skuepladſe, de ofte forekommende 

Feer, Turneringer ſamt Ridderaandens hele Cere⸗ 

moniel og Galanteri, tilftræffeligen røbe flá Her⸗ 

komſt. A tf ' ” 

I 
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Den nordiſke Romantiks aldſte Foſtre ere uden 

Toivl de Fortællinger, hvis Indhold og Form har. 

idet Dele meeſt Lighed med de mythiſte Sagaer, de 

ſom angage hiſtoriſte Perſoner og hvor Begivenhe⸗ 

dernes Skueplads ikke udvides over de for Nordbo⸗ 

erne bekiendte Lande, De kunne ei henregnes til 

de mythiffe Gagn, fordi de forhen anførte udvortes 

Grunde mangle for Sagnets 2Æ(de; fordi man her. 
iffe finder Spoer af gamle til Grund liggende Vers, 

og fordi Hovedbegivenhederne ere enten í dem Íelg 

utrolige, eller og blotte Gientagelſer og Efterligs 
ninger: af hvad der é ældreGagaer fortælles, fordt 

endelig der fiundom findes hos dem enkelte Træf, 

der røbe ben ſenere Tids Begreber f. Ér. at det at 

fvife Deftefisd fætte8 veð Siden af at ſpiſe Mennes 

ſkekiod. Fra De end fenere Digtninger adſkille de fig 
veð ert ſimplere Gang í Fortællingen ; ved'en í Ale 

mindelighed tro Afbildning af oldnordiffe Sæder, 

til hvis Oplysning í det Enfelte de derfor og title 

dertiden funne bruges, Det Dvernaturlige í disſe 

Gagaer breier fig gemenligen om Kampe med trolde 

kyndige Jotuner og de i Grabhoiene boende. Gien⸗ 

færð. Til disſe Sagaer henregne vi Ketil Hengs, 
Grim Lodinkins / Orvarodds, An-⸗Bueſoingers, Hro⸗ 
mund Gripſons. I alle disſe Fortællinger mene 

vi, at gamle: Sagn ligge til Grund, men í ett 



MM 
. faadatt vilfaarlig Indkledning, der har giort deres 
hiſtoriſke Grundvold ukiendelig. Deres Forfattere 

Have neppe havt til Henſigt at bevare Oldtidens 

Minder, de have ikkun for Moro udſmykket — 

Trak af disſe. 

Naſt efter komme ſaadanne Sagaer, der paa den 

ene Side have en vidtloftigere og mere indviklet Plan, 

hvorved de røbe Bekiendtſtab med Formen í Mið: 
delalderens Digtninger, men paa den anden Side 

have nordiſte Navne, giøre Norden og tilgrændfende 

Lande til Begivenhedernes Hovedſtueplads, vel og i 

enkelte Dele nøie følge gamle Sagn. Slige Sagaer 

ſom Hervararſaga, Hedins og Hognes, Hrolfs og 

Gothreks, Thorſtein Vikingſens, kunne derfor í Det 

Enkelte have bevaret ret interesſante Oldſagn, og 

kunne formedelſt deres mere omfattende Indhold blive 

vigtigere end den nordiſte Romantiks aldſte Foſtre; 

men Indholdet af disſe Sagaer berer Prag af at 

være bleven forvandſtet efter den ſenere Tids Ans 

ſtuelſesmaade, og vilkaarligen forbundet med nye 

Opdigtelſer. Fortælleren fager í disfe Sagaer iffe 

Henfyn til hiftoriff Sandſynlighed, og vi kunne 

iffe bygge paa deres Udſagn uden for ſaavidt vi 

gienkieude, Hvad vi andenſteds have fundet. De 

adſkille fig fra de mythiffe Sagaer ved den paafal⸗ 

Dende Blanding, fom findes í Indholdet af Game 
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melt og Nyt, og i: Foredraget af poetiſke og pro⸗ 

ſaiſte Farver; fra ben førfte Klasſe af de roman⸗ 

tiſte Sagaer veð en mere kunſtlet Plan, fra den ſid⸗ 
ſte Klasſe ved enfelte Oldtidstrek. Egentligen 

hører ogſaa Vilkinaſaga herhen, men den maatte 

blive underſogt i Forbindelſe med Sagnene om 

tj og Tornagefi. gp i 

Den tredie Klasſe af den islandſte Miodelat⸗ 

ders vomantiffe Digtninger udgiøre de, ſom baade 

í Form og Indhold røbe; Bekiendtſtab med fremmes 

de Romaner, Bel ere her ogſaa Gcenerne fra. be 

oldnordiſte Myther hyppigt udmalede, baade Op⸗ 

bryden af: Gravhsie, farlige: Beſog í Jettehuler, 

Toekampe og idelige Krige; men det Xventyrlige i 
alt dette er fremſtilt med ſmagloſe og æble Overdri⸗ 

velſer. De oldnordiſte Navne blandes med frem⸗ 
mede f. Ex. Marſebille, Arius, Kaſto, Eſtroval, 

Maffebert, Ofidas, Luda, Lucartus o. f, 9. Skue⸗ 

pladſen forflyttes ikke faa ofte til de nordiſte Fabel⸗ 

lande, Biarmeland, Hunaland, og Jotunhiem, ſom 

til den tydſte Middelalders Utopier nemlig Indias 
land, Tartariet og Gerfland (Afrika); Landtrefnin⸗ 

ger ſtildres hyppigere end. Søflag, og Riddernes 

Landſekampe oftere end Holmgange. Trylleriet bli⸗ 

ver her mere mangfoldigt, er ofte bundet til visſe 

Talismaner. Ridderaanden viſer fig i at knytte be 



fleſte ventyrer til farlige Frierier, og Fortallin⸗ 

gerne om flere Heltes vidunderlige Begivenheder 

giennemkrydſe gemenligen hinanden: Med alt dette 
ſpores for Aands Fattigdom í alle disſe Digtnim 

ger, intet Karakteriſtiſtt hverfen í oentyrernes 

; Opfindelſe eller Udmaling, de ſamme Vendinger 

og Overgange gientages til Kiedſommelighed. Et 

enkelt Vers fan i nogle af disſe Sagaer være foiet 

til, men enhver poetiſt Farve er dem fremmed, 
Til disſe Sagaer henregne vi Herrauds og Boſe⸗ 
fága; Egils og Asmunds, Sorle Starkes, Hialm⸗ 

ters og Olvers, Halfdan Eiſteinſens, Halfdan Bra⸗ 

=. 

nefoſtres, Sturlaug Starfſames, Gange Hrolfs 

Illuge Grydefoſtres og Erik Vidforles. 
Alle disſe Sagaer have Fur ſaare liden poe⸗ 

riſt Verd, og ſlet ingen hiſtoriſt, undtagen for faas 

vidt de tiene til ved Modſatning at viſe be mythiſke 

Sagns hoirere 2ÆlDe, Da nemlig alle disſe aa 
gaer have eet Prag, óg ere forfattede i Enden af 

Det fiortende Aarhundrede, enkelte vel endog í det 

femtende Aarhundrede, tiene de til at viſe Ben i 

ſamme herſtende Smag og Stil; og node os derved 
til at fætte de andre romantiſte Frembringelſer hoiere 

bp í Tiden, og fil at antage de mythiſte Sagn for 

endnu tidligere at være affattede. Betanke ví dese 
uden, at de flefte Sagaer om Islands ældre Ber 
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givenheder ere forfattede i det tolvte Aarhundrede, 

bliver Det rimeligt, at fætte De mythiſte Sagaers 

Nedſtkrivning til det trettende Aarhundrede, om 

end nogle af dem førft í det fiortende Aarhundrede 

havde faaet deres endelige Form. Til denne Per | 

rioðe, efter at Kriſtendommen í tvende Aarhundre⸗ 

der havde herſtet í Landet, maatte juſt de poetiſte 

Minder uagtet Skaldenes Mængde, beghnde at 
tabe ſig/ og Attraaen kunde opſtaae, da faas man⸗ 
ge Foͤrtellinger om Landets egne Begivenhede bleve 

teðfErebne, ogſaa at bevare Indholdet af de vig⸗ 

tigſte Mindeſange. Hoiere end til Enden af bét 

tolvte Aarhundrede" fart disſe Sagaers Affattelſe 

ikke ſettes op, da Stilen í dem alle ikke ér ſaa reen 

ſom í Be ældre Sagaer om Islands egne Begis 

venheder; De kunne heller ikke fættes længere ned 

end til Enden af det trettende Aarhundrede, da en 

ſlettere Smag blev herſtende í den følgende Tidé 

alder; J | SD 

Omtrent í den Tid, da disſe Fottællittger ble⸗ 
ve nedſtrevne/ var det, af en Deel fremmede Roma⸗ 

her bleve overfatte paa nordiſtt Maal. Det er 
muligt, at juft Lyften, hvormed disſe Dverfættels 

fer modtoges; fart have foranlediget; at man ſom 

Sideſtykker vilde meddele Indholdet af gamle Skal⸗ 

degvad, Men at iffe be mythiſte Sagaer kunne 
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vere Efterligninger Af de fitnibtede Romaner, der⸗ 

til har deres Indhold og Form alt for meget ſer⸗ 

eget. Og dette Saregne, der viſer ſig baade i 

Indholdet, nemlig i de Sader og Optrin der ſtil⸗ 

dies, og í ben með Proſa og Poeſi afvexlende Korn 
hvori det fremſtilles, der endog i de ſletteſte nordiſt⸗ 

romantiſke Sagaer ikke er bleven aldeles ukiendelig, 

kunne vi forfolge til dets Udſpring fra Oldtidens 

Digte; vi kunne finde Sideſtykker til mangt et Ka⸗ 

rateriſtiſtt Træk í be gamle Fortællinger om Islands 

egne Begivenheder, og kunne derfor med Foie paa⸗ 

ſtaae, af Norden har baade ert Mythik og en. Roe 

mantik, der er eiendommelig for famme. 

Bi have í denne Deel taget Henſyn til de ror 
mantiffe Sagaer, hvor: Skuepladſen ſattes í den 

hedenſte Tidsalder, og paa hvis Affattelfe, naar 

Erik Vidførles og Hedins Saga undtages, kriſte⸗ 

lige Ideer ikke heller have havt Indflydelſe. Vi 

have altſaa aldeles afſondret alle de opdigtede Sar 

gaer, der mere eller mindre tydeligen flulde tiene 

2 til at forberlige den nye Lære, og ifær knyttedes 

til begge Olufernes Levnet, ; Ikkun Norna Gefið 

Gaga maatte for Sammenhængens Skyld her ops 

tages, de ovrige ville i en Pors Deel erholde 

* Plads. 
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Sagnene 
om | 

a ki og Giufunger. | 

| ndle dDning.. 

SAGN sig úðgisve en egen Kreds, Ber uðmæts. 

Fer fig fremfor de ovrige Minder om Nordens He⸗ 

denold. De begynde med en aldeles mythiſt Tids⸗ 

alder, de angage Helte, der vare Odins Born, og 

í hvis Slagts Skiebne Odin felv tog den virkſom⸗ 
fie Andeel. Efter at have fortfat Fartallingen 

giennem nogle Xtled, ende de í en hiſtoriſt Tids⸗ 

alder” Begivenhedernes Skueplads er forft í ube⸗ 

ftemte Egne og i Hunaland, ſynes fiden en Tid 

lang at blive fat i Norden ifær í Danmarf, men 

fiernes derpaa tii Rhinen og til Hunnernes Rige, 
for tilfiðft atter at blive forlagt til Norden. 

De andre Sagaer, hvori Scenen fætteð i Egne, 
der ligge langt fra Norden, ifær i ſaadanne, hvis Ky⸗ 

fler Nordboerne ei kunde befare, pleie at børs fulde 
Sogabiblothef sa C 



„af urimelige Fabler, og tydeligen at røbe fig form em 
fenere Tidsalders Foſter. Ikke ſaaledes denne Sas 

gakreds. J dens ældre Jndflædning findes intet 

Spor af Riddertidens Sæder „ ikke den afmaalte 
Høflighedstone mod Dvindefisnnet, der et fremftifs 
fende ide oberſatte Romaner. Heller ikke læfes her 
det, ſom i de Fortællinger, der iNorden ſelv opdig⸗ 

tedes tilMoro) pleier at være det hyppigſte. Der fores 

fomme hverken Reiſer til den movdiffe Middelalders 

ſædvanlige Fabellande, Jotunhiem, Africa og Tartas 
riet, heller iffe Jettekvinders mægtige Koglerier, eller 

æventyrlige Kampe med Giengangere og Fotuner. 

Men det er ikke blot indvortes. Grunde, ber 
hiemle vort Norden disfe Begivenheder. De uds 

gigre Amnet af mange Sfaldeqvad, digtede før 

Kriſtendommens Indforelſe, og have laant det aldſte 
Digterſprog en: Mangfoldighed af Billeder. Alli⸗ 
gevel ere de ſamme Tildragelſer blevne beſungne af 

ældgamfetydffe Digtere, og ſynes ligeſaavel at høre 

hiemme i Tydſtland ſom i Norden. Ved dette Forhold 
til tydſte Digtninger, ſynes disſe Sagns nordiſte 

Herkomſt at funne blive thivlſomog fordre fag 
meget mere her en noiagtigere Underſogelſe. 

Gangen i det Folgende bliver denne. Forſt 

———— Indholdet af Volſungaſaga ſaaledes, af 

ved þver Hovedbegivenhed bliver viiſt hen til, dens 
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lisið gilde," de tiſſparende eddiſte * Der⸗ 
efter giennemgaaes Nornageſts Saga paa ſamme 
Maade, hvorved tillige de forſtiellige Recenſi ioner, 

GHaandſtrifterne frembyde, komme i Betragtning. 

Paa Fremſtillingen af biðfe Sagn i deres nordiſte 

Form. følger umiddelbar Underſogelſen om disfe 

Eagns Ældei Norden. 
Da Bilfinafaga fornemmelig er en Bearbei⸗ 

delfe af tydffe: Sagn og Digte, maatte, for at uds 

finde dens Kilder, ved enhver af dens enfelte Dele 

underſoges, hvilfe de didhorende tydſte Digte kunde 
have været; og hvad der rimeligen kunde tilhøre 

den nordiſte Bearbeider. Forſt efter at denne vidt⸗ 

loftige Sagas enkelte Dele vare giennemgagede, 

kunde noget Beſtemt ſiges om dens Hiftorie í det 
Hele. 

| Maaden, indre disſe Sagn ere blevne ber 

" handlede af tydſte Digtere, var er alt for. vigtigt 
Punkt í disſes Óiftorie, til at kunne forbiggaaes. Der, 

vare tillige mange Begreber af berigtige om de fy 

fle Sagns Forhold til de nordiſte, hvorved Veien 
ſtulde banes til Underføgelfen af Sagnenes Oprin⸗ 

delfe og hiftoviffe Betydning, Det Hele flutteð med 

"Efterretninger om Sagnenes Udbredelſe og: Gore 

plantelſe i Danmarf og Norge, 

— 
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Volfungafaga: 

F Kap. 1 — 8. | 

Volſungs Et og Bedrifter, 

? 

Ser var ét Mand, der hed Sige, han ſtamme⸗ 

de fra Guderne og kaldtes Odins Son; en anden 

hed Skade, ogſaa en mægtig Mand, der havde en 

taff Trel ved Navn Brede. Sige drog paa Jagt 

med Brede, men avindſyg over at denne jog heldi⸗ 
, gere end han felv, flog han ham ihiel. Sige blev 

fredløs, og ledſagedes af Odin langveis bort til 
"han fif fig Krigsſtibe, veð hvilke han omſider blev 

"Konge over Hunaland. Som Olding blev han dræbt 

af. fin Kones Krender, men Sønnen Rerer heve 

nede hans: Død paa dem alle. | 
Rerer blev en mægtig Kriger, men ff ingen 

Born: han og hans Dronning bade Guderne ins 

derligen om en Arving, Guderne og Odin hørte Dee 

veð Bøn. Odin er ikke raadlss, han fender fin Frille 

1 
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(oskmey) Datter af Jotunen Hrimner med et Eble 
til Kongen. Hun tager en Krageham paa fig, flyver 
hen til Asien, hvor Kongen fad, og lader Æblet fal⸗ 
de i hans Skiod. Kongen forſtod det, ſpiſte deraf/ 

og ſnart fandt Dronningen fig frugtfommelig, men 

kunde íffe føde. Never fulde imens i Ledingsfæerd, 

det rygtedes derpaa, at han var bleven dodſys, og 
havde føgt til Odins, ſom mange dengang attrage⸗ 

de. Endnu funde Dronningen iffe blive forlafi. 

Gaa gif bet í 6 Vintre, indtil et frort Barn blev 

ſtaaret ud af hendes Liv, Det kaldtes Volſung / og 

fyfie Moderen før hun døde: | HER, 

| Bolfung vote til, og blev en raſt Mandy 
han ægtede Jotun Hrimners Datter, og avlede 

með hende 10 Sønner og cen Datter. De Ældfie 
vare de meeſt udmærfede, Tvillingerne Sigmund 

og Signe. Signe blev gift med Siggeir Konge í 
Gothland; ved Bryllupsgildet kom en gammel een⸗ 

viet Mand indhyllet i Kappe og med en fid Dat 
ind i Hallen, í hvis Midte der flod en Eeg, hvis 

- Rødder gif under Gulvet og Grenene naaede over 

Taget. Manden hugger et Sværd faft í Stammen 

til Gave for den, der mægtede at tage det ud. 

Sigmund erholder det til Siggeirs Fortrydelſe, ſom 

ved ſin Bortreiſe iudbyder Volſung til at giæfte fig 

i Gothland; men da hart kommer, overfalder han 
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dham med en for bb jð fælder ham og * alle | 

hans mme | 
N 

Om disſe Lildragelfer haves ingen Sange. Bí 

finde heller iffe andre Efterretninger. om Volſungs 

- Sorfæðre. Thi at Fortalen til Snorres Edda 

(fom den fuldfændigere findes í Haandfkriftet), gist 
Gigge til Søn af Odin, og lader hans Son Rerer 

„= „(efter codex reg. af Edda. Yggr.) regiere over 

” Francia, og være Stifter af Bolfungaflægten, er 

en ſenere Beretning, uden Tvivl taget af denne 
Gaga, med Forfatterens. egen Udpyntning , fom 

j med Henſyn til Rerers Eftermand fandt det rimeligt, 

at han regiereðe i Frackland. Rerers Ravn fErives 

| forfEielligen, í Suhms Haandſtrifter (frit. Hiſt. 2 D. 

S. 19) ftoð Berer. Endnu tvende andre Steder 
i Snorres Edda, men fun í Tillæggene til de faar 

kaldte Kenningar forefommer Sigges Navn blandt 

Odins Born. At imidlertid; ba Bolfungafaga blev 

ſkreven, nogle andre Minder om disſe Tildragelfer 
vare tilbage; Fan fluttes af Fundin Morreg der 

ikke blot nævner S. 11 Giggeir gift med Volſungs 

Datter Signy, men ogfaa tilføier, hvad Sas 

gaen ikke melder, at Siggeirs Fader hed Sigar. 

Volſungs Raun forefommer i Hyndluliod St. 24 og 
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„ofte“ fom li i Sangene om bang. Slagts Be se 

drifter, men om hans egne Skiebner meldes intet. 

Beretningernes Paalidelighed maa altfaa bes 

ſtemmes efter indvortes Grunde, og disſe ſynes í 

det mindſte at vidne for deres Wlde. vað der 

fortælles om Sige og Skade et, form det kunde ven⸗ 

teg af ef aldgammelt Minde, ſaare ubeftemt ; man 

veed ei; hvor det ſtete, ei om de handlende Merfor 

ner vare Konger, Jarler eller Herſer. At Tral⸗ 

len drog paa Jagt með den mægtige Mand, at denne 
ligeſom Heltene ved den calydonſke Vild føinejagt; 

blev avindfyg paa en lyffeligere Jæger ; og derpaa 

maatte bode Træellens Drab med Landsforvisning, 
forði nemlig Skade paa Thinget fordrede Bod for 

fin Træl; alt Bette ligner ganffe den Forfatning, 

Ber galdt paa Island i dens førfte Bebyggelſestid, 

og ſom iffun før Harald Baarfagers Dage, bager 

fundet Sted í Norden. — 

Ikke mindre oldtidsagtig er Maaden, peði 
pan Guderne indblandes; ſtiont det er en Kriſten 

Der fortællet det, Odin. fremtræder hverken font - 
Menneffe eller ſom ond Aand, men fom en Slag⸗ 

fen beſtyttende Guddom, han aabenbarer- fig ikke i 

fin fande Geftalt, thi Den Tanke, at den Dodelige 

iffe fan taale at fee Be fiore Guder í deres ſande 

Gfiffelfe ; var ikke mindre naturlig í Norden end 

i 

Cd 
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i Syden. Den ſimpleſte Maade, paa hvilken Odin 

kunde viſe fig formummet, var indhyllet í en Kappe 

með en ſid Hat paa Hovedet, og í dette Koſtum frem⸗ 

„ træðer han og hos Saxo * Cr. Lab. 4 å 42 
edit. Steph.) 

Odins eneſte Die viſer, hvorledes Allegori 

kan forvanſtkes, naar den bliver betragtet fom Hiftos 

- tie. Himlens Konge, Ber Lader fit ftore Die fine 

ne for Menneffene om Dagen, í det GienfEinnet af 

det andet opklarer Natten, blev til en eensiet Ol⸗ 
ding. Efter Kriſtendommens Indforelſe tænfte matt 

ſig endnu hellere Odin under dette Billeder fordi hatt 

Da forefom grimmeſt. Saaledes fortæller Sturs 

Tungafaga 2 TH. Kap. 35 at Aar 1180 en Præ 

ſtekone blev pan Thinget faa forbittret paa Hovdin⸗ 

gen Sturle, at hun 185 hen at ftiffe hans Øie ud 

med en. Kniv, fi igende: jeg vil giøre dig lig den du 

helt suffer at ligne, det er Odin (der for Sn 

FEÐUR var det famme ſom Dievelen.) 

Sotunen Hrimner nævnes: í Skirners Reiſe 

G. 28 og Hyndlas Sang GS; 30; hang Datter er 

ellers ubefjendt, men ſtildres, fom en af de Odins 
Møer, ber oftere omtales í det Følgende. At hun 
ligeſom disfe drog en Fugleham paa for af: kunne 

flyve, er en lettere Forklaring paa Muligheden af 
en Luftreiſe, end naar Homer lader Mercur paabin⸗ 
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be fa magiſte Saaler. Wblet, ber ſtaffer Kongen 

Born, horer neppe til Idunas Frugt, der havde en 

ganffe anden Beftemmelfe, mer minder derimod om 

Granatæblet, Frugtbarhedens Symbol i Orienten, 

hvilket Eva nød í Paradiſet og Proferpina í Plutos 

Bolig. ; Kun faae Minder havde Sagnet bevaret ” 

om Bolfungaætteng Fader: "hans: Fodſel der var 
bleven underfuldere, ved at forplantes fra Mund 

til Mund; Traet i Midten af hans Hal, ef Beviis 

paa Bygningskunſtens Barndom, og hang Drab; 
Oldtidskongernes fæðvanlige Endeligt. Da det ene 

Sræf hvorledes) han nyfødt fyfte fin Moder, og de 

Ord han før bet fiðfte Feldtſlag ſagde til:fin Datter, 

fynes Levninger af et Ovad, er det rimeligt, af den 

nu tabte Gang, der under Navn af Bolfungagviða 

hinn forno citeres í Helgaquida Hund. 2, har ins 

deholdt Stamfaderens og de ældre —— Be⸗ 

| NR 

Sigmunbs og Sønnens Helges Skiebner. | 
| Kapitel 9 — 20. 

Signe — at hendes Brødre bås ei le maatte 

drabes. Deres Fødder bleve fatte faft í et ſtort 

1%) Gt ftort Træ havde og Ulysſes benyttet i fit Sove⸗ 
kammer Ddysf. 23. V. …190' 200. 
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Tre i Skoven, men hver Mat, Fort ert Ulv og for⸗ 
tærede cen af dem, indtil Sigmund var ene tilbage 

Hans Anſigt lod Signe oderſmore með Honning og 

lagde noget deraf i Munden; da Ulven For; ſlikkede 

den Honningen og ſtak Tungen ind í hans Mund, 

Sigmund bed til, Ulven ſparkede faa frærkt, at Fræ 
boilen blev fønderflaaet; "Tungen gif af og Ulven fif 

fin Bane. Sigmund flygtede; til en Hule í Sko⸗ 

ven / Gigne fendte fine to Sønner; een efter den 
anden hen at ſtaae ham bie, men da han fandt; de 

iffe vare fiæffettof, flog han dem ihiel efter Eiga 

nes Raad. Da ſtiftede Signe Geſtalt með en Trold⸗ 

kone, var tte Mætter hos Broderen i Hulen, og 
fik Derpaa en Son, hun faldte Ginfiotle. Denne 

ble í fit tiende Aar ſendt til Sigmunds Hule; og 

var haardfor nok til at ælte en Dei, uden at ændfe 
den giftige Glange, ſom laage deri. Endnu en Tid 

vilde Sigmund hærde Ginfiotle, og blev Røver med: 

ham. Engang, fom de mødte nogle forhexede Kon⸗ 

geſonner, der kun hver tiende Dag vare Mennne⸗ 

fer, og de iførte "fig deres Ulvbehamme, bleve de 

ſelv forvandlede til Ulve, og lobe om i Skoven, men 

da Tiden Font, at de kunde lægge Ulvehammene, 
” brænbte be bein op) at be ei mere ſtulde ſtade. De 

gaae nu til Siggeirs Borg, hvor de íule fig, tven⸗ 

de fmaae Born): Gigne — — rober dem, 

2 
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disſe dræber vel Sinfiotle efter Signes Begiæring, : 

men hån bliver. felv ſtrax derefter tilligemed Sig⸗ 

mund overvældet af Siggeirs Mænd, og begge blive 

kaſtede nedvi en Hule, forat fvelte ihiel. Juſt/ 
ſom den ſtulde lukkes kommer Signe til, og kaſter 
en Hielm ned, hvori var Fleſt og Sigmunds Sværd, 

„með hviler de arbeidede ſig op af Hulen. De fatte 

„Átrar Ild paa Kongeborgen, hvor alle ſope. Da 

"Signe horte, hvad der var paa Farde, gif hun ud, 

kyſte dem Begge, men gik derpaa ind igien, glad over 

at de med Den Mand, með hvem hun nodigen havde 
levet. NR Bor ran dre tu 

Sigmund, "der var sendt tilbage til fit fær 
drene Rige (Dunaland) ; ægtede Borghilde, med 

hvem: han avlede en Son, ſom Nornerne ſpaaede, 
at ſtulle vorde en mægtig Fyrſte. Helge drog í Or⸗ 

log med: Sinfiotle, fældede Kong Hunding, hvoraf 

"han fif Tilnavnet Hundingsbane, og dræbte ſiden 

"flere af hans Sønner, da de vilde hævne Faderen. 

JSkoven mødte han Sigrun, Song Hognes Datter, 

der indbød ham til atbefri fig fra Hodbrod, Gran⸗ 

mars Søn, til hvem hendes Fader havde: fæftet 

hende.” ; Helge udfender Mænd: med rige Gaver og 

fammenftævner en talrig Hær. Mange fom til ham 

"fra Hedinsø, 12000 fra Niorfeſund. Da de 
ſeilede til Varinsfiorden, finge be en Storm, ſaa 

ø 
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Bolgerne knugedes om Skibsborde Tig Bierge, der 

ſtodte tilfammen.  Delge lod flere Seil ſatte til. 

Da de landede mødte Sigrun dem með en Har. 

Sinfiotle og Landsvogteren Gram kappedes forſt 

med hinanden i hvasſe Ord, ſiden ſtod Slaget ved 
Frekeſteen, hvor Hodbrod faldt. Helge agtede Si⸗ 

grun, og blev en mægtig Konge, men omtales vere 

mere í denne Saga. 

£ Sinfiotle drog ud til nye Tog, paa et af disſe 

dræbte han en Broder til Borghilde, der af Hevn 

blander ham en Edderdrik, hvoraf han dør; Sige 
mund bringer Liget til Fiorden, en Mand laae der í 

en liden Baad, ber ſtulde fætte Liget over, men da 

dette var kommet ud í Vandet, forfvandt Baad og 

Mand. Derpaa forjog Sigmund Borghilde, og 

ægtede Hiordiſe, Kong Cilimes Datter, men blev 

overfaldet í fit Rige af Kong Linge, der med fine 

Brødre havde ſamlet en ſtor Her. Den gamle Sig⸗ 
mund gif dierveligen frem i Slaget, indtil en cents 

sjet Mand mødte ham med fid Hat, og blaae Kappe, 

denne holdt fit Spyd mod Kongens Sværd, fan det 
braſt í Sander. Nu falde Sigmund og det mefte 

af haug ber. Om Natten kom Hiordis til Val⸗ 

pladſen, og ſpurgte Sigmund, om han kunde læges, 

han foarede, han vilde ei, thi Lykken var veget for 

ham, fiden Odin havde brudt hans Svard, mé 
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SHiordis fulde famle dets Brudſtykker, og give det 

til den Son, hun bar under fit Hierte, der fulde 

"Blive den ſtorſte i Bolfungeætten. 

- Faderens og de tvende Sonners Bedrifter ere 
fer forbundne med hinanden. Helges Hiſtorie frem⸗ 
træder, fom er Heelt, der let fader fig affondre fra 

Det Obrige. Derimod ere Gagnene om Sigmund 
og Ginfiotle indvævede i hinanden, ſtiont de uden 

Tvivl. ere hentede fra forffiellige gamle Ovæder, og 
ſynes at bære et forffielligt Præg. 

Fortællingen om Sinfiotle har en faare vild 

og æventyrlig Karakteer. At Menneffer kunne 
forheres til Dyr, er en Almueovertro, allerede 

Apuleius har anvendt i fit gyldne fel, og fornt 
mange Steder, har herffet. J de fenere "opdigtede 
Sagaer forekomme hyppigen flige Exempler, mer 

jeg tvivler om, af denne Mening har gielbet í det 

gamle Norden, hvor det kun ſynes at have været | 
Skytsaanderne, der mentes at vife fig í Dyrſtikkel⸗ 

fer, og enkelte Menneffer, der vare hamramir,. 

eller hvis Siel funde fare ud af Legemet og paa⸗ 
tage fig andre Geſtalter. Ginfiotleg Forvandling 
ev omtalt í den eddiffe Gang, Helgagvida Hun⸗ 
dingbane í St. 20-41 ide Nidvifer, Sinfiotle og en 
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big Gudmund ſynge mod hinanden. - Slige Sange, 
funne age. foranlediget det hele Sagn, thi det var 

ikke udfædvanligt, form, Islendernes Vers om Ha⸗ 
rald Blaatand viſer, Geimskr. Olaf Trygg. 

S. Kap. 36), at udtrykke fin Foragt for Fienden, 

ved at fromftille ham ſom handlende í Gfiffelfe af 

et Dyr. Nidviſerne findes desuden meget fortere i 

Helgaquida Dundingdb. 2 St. 22—274 der ſynes 
„ ældre end den førfinævnte Sang, og da begge uden 

Tvivl, ere Bearbeidelfer af ældre Gange, funne 

fet enkelte Haansord være blevne udviklede til hele 

— Dandlinger. | 

At der hat væreten gammel Gang b over Gin 

fiotle8 Død og Begravelſe under Navn af Sine 

fiotle⸗Lok bliver rimeligt, fordi en proſaiſt Krem: 

ſtilling heraf er bleven opregner blande de eddiſke 

Sange. "Thi da Senne. iffe fan være uðffrevet af 

-Bolfungafaga, forði Sagaens Hamund der kaldes 

Hamder, og Borghildes Broder, ſom í Sagaen ei 

har Navn, der: hedder Gunnar, og den desuden 

indeholder alt for mange Gmáatræf om Giafiotle, 

„il at funne være foiet til blot for hiftoriffe at fore 

binde Viſerne; maa vel Samleren have: fiendt en 

— faaðan:Gang, men Da han ei neíe nof har funnet 

—6 har han blot tilfsiet dens Ind⸗ 

"hold, 13 dette peger og Beretningen om Sinfiotles 
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Lig paa en digteriſt Fremſtilling/ thi den et fan af» 
brudt, og derfor og dunkel, at den ei í denne Form 

fetteligen var: bleven foredragen af nogen gammel 
Gagnemand. At Sigmund ſelv bar Sinfiotles Lig 
bort, og vilde have det pan hin Side en Fiord ſigter 

uden Tvivkstil'den.Overtror ber og herſtede i Is⸗ 

adr at de form i lebende Live bare anfefe for ham» 

ramir, eller og fot vare ſaare uregierlige, efter 

deres Død bleve farlige Gjengangere ;) disfe maatte 

derfor begraves langt fra Menneffer ,. og de troede 

af kunne giore deres Lig faa tunger forði De ei vilde 

bæres langt bort, at íffun den Gtærfefte formaaede 
at flæbe dets (See Eyrbyggiaſaga S. 176 78.) 

Disſe ere de eneſte Steder hvor Ber findes Ef— 
térretninger om Ginfiotle, thi at et Haandſkrift af Of, 

den aldeles: uefterretlige Bodvar Biarkes Gaga lår 

"der Ginfiotle være et Søn af Bolfung, og með fin 
Syſter Gigne avle Giggeir, (Suhms frit. ift 

'2 DG. 214) er noget, fet iffe fan komme í Bee 
| — 

Om "Sigmund haves nu ingen: — vad, 

men oftere fórefommer hans Navnideeddifte Sange. 

At Odin gav ham Sværdet, ſiges í Hyndluliod | 

Gr. 2 „at han avlede; Helge með Borghilde , Hel— 

Saqbiða Dundingóbane ft. 1, 6, 73 at þan feis 

dede með „Kong Hunding fortælleð í Indledningen 
Ed 
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"til Sélgagviða Hund. 2 2, 0g at hatt var gader fir 
Sigurd Fofnersbane læfes í Sigurdqu. 1 Et. 3, 
Gígurbqg. 2, Gt. 4. Dan blev dræbt af Hundings 

Sonner Lingve og hans Brødre ifølge Sigurdq. 
1 Gt. 9, Sigurdgo, 2 Gt. 15, 25, 26. 

J Gnorreð Edda faner ved Guldets Benav⸗ 
nelſer, at Sigmund kunde taale Gift, Hvorfor 

anfores Vers af Brage Skald, om at Volſungerne 
kunde drikke Glangegift.  Gigmund Fald formes 

delfi Seiersgudens Ugunſt, der felo mødte ham:i 

Kampen for at bryde hans Vaaben, er ſaa ganſte 

i Oldtidens Aand (Iliad. 16 V. 791 Helgaqu. 

Hundings 2 Gt. 28,) vg tillige faa poetiſkt, at 

dette Trak vift har været hentet fra et Sigmunds⸗ 

drape: Nornageſtſaga omtaler og Sigmunds Fald 
ap. 4. Sigmunds Rige var efter Sagaen Kap. 

19 Íunaland, ſom hans Fædre havde regieret; efs 
ter Ben profaiffe Sinfiotlalok gisre8 han til Konge 

í Krafland, og Borghilde til Dronning í Danmark, 
hvis Rige Gigmund en Tidlang ſtyrede. Kong Hun⸗ 

ig ding derimod ſtulde have herſtet ober Hundland, hvile 

fet Navn neppe er forſkielligt fra Hunaland. Disſe 
geographiſte Beſtemmelſer ſynes at robe en ſenere 

Alder, end de í Sagaen, thi at man fatte Vols 
ſungernes Rige i Frakland var for det Folgendes 

Skyld, hvor Rhinen navnes í Sigurds Hiſtorie. 
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En Hunding maatte efter det folvte Aarhundredes 

etyhmologiſte Regler have givet Hunaland fit Ravn 
ligeſom Skotland havde fit Navn af en Skot, Dans 

merk af en Dan o. f. v. Ringſteds Navn for⸗ 

anledigede vel nermeſt, at Borghilde fattes í i Dan⸗ 

mark. | 

Om Helges Gigmunds Søns Diftorie haves 
flere Minder. — Den er befunget í tvende eddiſte 

Gange. : Det førfte Qvad om Helge, er bleven faa 

ordret benyttet i Sagaens 15,16, 17 Kap., af man 

ei fan omtvivle, at juft den Sang, vi have tilbage, 

har været dens Kilde, Et Sted er uden Tvivl 
Sagaſkriveren bleven misledet ved en Feilſtrivning 

(See Kiobh. Udg. af Edda Bol. 2 S. 59.), til af 

lade Sigmund give fin nyfødte Søn et Løg (lauk) 

idet han opkaldte ham; i Stedet for at Meningen 
er, han lod ham give det høitidelige Bað (laug), - 
eller overøfe med Band, den ſadvanlige Oldtids 

Skik, naar Barnet fulde nævnes. Et Par Steder 

har Gagaffriveren villet gisre der Mythiffe mere 

hiftorifft. Saaledes er Gigrun í Digtet en Val⸗ 

kyrie, Der rider. giennem Luften, i Sagaen en ſimpel 

Vrindfesfe, der með en Krigshar kommer fin El 

ffede til Dielp. J enfelte Navne findes Smaas 

forſtiellihheder. Saaledes Kap. 12, Leif for: 

Sagabibliothek, 2 Bind, >» 



500 Bolſungaſaga. 

Hiortleif, s St. 22 Varmsfiord ————— 

Gt. 24, Valkyrie i Asgaard for Skass Valkyria 

(en ond Balfyrie) St. 35, Grane for Gudmund 

-Gt.29, Raudbiarga for Brandeyio Gt. 217 

12000 fot 1260 Et. 23. Mt Niorfaſund, Det 

islandſte Navn paa Strædet veð Gibraltar, tvende 

Gange fammefteð8 forefommer for Jorfaſund St. 

23, Ber fynes at være Ørefund, behøver ikke at 

være nogen Skrivfeil, thi da Hedinss ogſaa nav— 
neg, ſom efter Gange Rolfs Saga Kaps 17 hen⸗ 

ſattes mellem Tartariet og Garderige, funde gierne 

Gagnffrióeren tænfe paa- Strædet veð Gibraltar 
og Gfibe, der fra Fabellande paa hin Side dette 

fom Helge til Hielp | 

Det ev nof overalt forgiæves at ville bringe 

geographiſt Noiagtighed i Dvæðerne om Helge, thi 

om man end blandt de mange Navne pan Herreder 

"og Landsbyer i Danmark og Gverrig kunde finde 
nogle, der fvarede til Sagaens; fynes dog de flefte 

áf diðfe, fom Frekaſteen, Araſteen, Logafield, Una⸗ 

vog, Brunavog blot at være allegoriſte. Imid⸗ 
lertid er det rimeligt, iſer da og et Sigarsvold 

nevnes, at Digteren har tænft fig * fobt á 

Danmarf. Ke 

Der anden eddiſte ang om Dele Bhiiblilgas 

bane er ſlet iffe i Bolfungafaga bennttet, - Men 
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Sagaſkriveren ſigter vel til den, naar han ſiger ved 

Enden af Kap. 17: Helge ægtede Sigrun, blev ert 

mægtig Konge, men forefommer ikke oftere i denne 
Saga: Han antyder derved, at han vidfte mere 

om Delge, fom han altfaa forbigit, fordi han kun 

vilde anføre det, Der fiod i: Borbindelfe med Sig» 

munds og Sinfiotles Hiſtorie. Suhm mener (frits 

Hiſt. 2Ð.6. 223) at den anden eddiffe Sang ont 

Helge, fordi den er faa -afbrudt, er yngre end den 

forſte. Dette er dog vel neppe Tilfældet med den 

hele Sang; Det andet Delgeqbæðe befiaaer blot 

„af Dialoger, der ved profaiffe Stykker ere bragte 

i Forbindelfe, J Profaen citeres tvende Gange 

S. 97 juft det foregaaende Aelgeqvæde , hvoraf og 

et Bar Vers, ere blevne optagne St. 17) 27) mer 

tillige anføres i det mindfte fire Stropher af Vol, 
' fungagvida inn forno S. 95 og desuden ef andet 

Fragment, venteligen hentet fra ſamme Kilde, om 

Ginfiotles og Gudmunds Nidviſer, efter at for⸗ 

hen var bemærfet, hvad det førfte Delgeqvæde havs 

de om denne Ordſtrid St. 22=27. Tvende Krage 

menter ere optagne om Sigruns og Helges forſte 

Møde, det ene Gt. 412, hvorledes hun fandt 

ham veð Brunvog, det andet „ det fra det gamle 

Volfungaqvæde laante Stykke, hvorledes de over⸗ 

D 2 
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| ens fremmende med det forſte Helgegvæde ſaaes forſte 

Gang ved Araſteen. Naar nu hertil lægges, at 

uagtet begge Sange godt ſtemme overens, den ſidſte 

dog ifær udmaler Scener, der ei omtales í den føres 

fie, og at Sagnene om hvorlunde Helge blev dræbt 
med Odins Spyd, blev moðtáget i Valhal, og 

ſiden ved fin Gravhoei vifte fig for Sigrun, have et 

ælbgammelt Vræg; fan man nepge omtvivle, at 

jo: det andet Delgequæðe indeholder Brudſtykker af 

forſtkiellige Sange, Der eve ligefaa gamle og tildels 

ældre end det førfie anførte Ovæde om denne 
Konge. dr 

| Helge Hundingsbanes Navn forefommer ende 

nu flere Steder. J Karaliod en nu tabt Gang, 

der citeres í den profaiffe Slutning af det andet 
Aelgegvæde, hed det, at Delge og Sigrun vare 

blevne gienfødte í Helge Haddingiaſtati og Kara 

Halfdans Datter. Nornageſtsſaga Kap. 37 4, mel⸗ 

der om Helges Kampe, baade med Hunding ſelv og 

með Hundings Sønner, og nævner blandt disſe 

Kap. 4, en Øeming , der iffe forefommer í Vols 

fungafaga , men fun i Fortalen til der andet Del 

” seqbæbe. Ogſaa Caro har fiendt en danſt Song 

Helge, Hundings og Hothbrods Bane, 2 B. GS. 

28-29, men fom han blander med Helge Hrolfs 

Fader. Han fan da ikke have kiendt Islandernes 
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Sange om "SAM Helge, og maae blot have fulgt 

danſte men uefterettelige Traditioner. Dog ogſaa 
dette er et Bevis for, baade at Mindet om en Hel⸗ 

ge havde holdt fig vedlige paa de danffe Øer, nafe 

- hængig af de islandſte Qvad, og at det var faa 
gammelt, at Det kunde ſammenvoxe med Sagnene 

om Hrolfs Fader. Suhm taler om denne Helge 

á fin kritiſte Hiſt. 2 D.S. 182—223. | 

Sigurd Kofnerðbaneð Ungdom. 
| Sap. 21 — 28. 

Hiordis blev bortført af AIF Kong Halfreks Søn 

i Danmark, der juft landede veð Balplaðfer med 
en Flok af Vikinger. Hun havde fFiftet Klader 

med fin Terne, Ber ffulde udgive fig for at være 
Dronningen ;. men Alfs Moder ahnede Liften og ff 

Sønnen til at ſporge, hvorledes De mod Nattens 

Ende kunde Eiende, hvad Tid det var, naar De ei 

funde fee pan Dimlen. . Ternen fvarede, hun havde 

været vandt í fin Ungdom. til aarle at drikke Miod, 
og derfor vaagnede endnu ved den famme Stund, 
Hiordis fvarede, hendes Fader havde givet hende 

„ett Guldring, ber fislede hende Fingeren om Mat: 

ten og dette var hendes Kiendetegn, Nu fagde 
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Kongen, han markede, hoo de vare, og at han 
vilde ægte hende, ſaaſnart hun havde født fit Barn, 

Sigurd fom til Verden, og Hhalfrek ægtede Hior⸗ 

dis (ber fommer Gagaen í Modfigelfe med fig felb, 

Da det efter det foregaaende maae være Alf og. ei 

Díalpref, Der fif Hiordis) 

Reigin opfoſtrede Sigurd i Hialpreks Gaard, 

og lærde ham Tidens Kunfter, Skaktavl, Runer og 

mattge Tungemaal. Dan eggede ham tillige at bede 

Stedfaderen om. fin Faders Skat. Sigurd bad 
ham om en Deft, Kongen fod ham vælge, og Odin 

i Gfiffelfe af en gammel ffiægget Mand hialp ham 

at finde Heſten Grane, der var af Sleipners ?Et. 

Reigin vil derpaa have ham til at føge Fofners 
Guld, og fortæller ham derfor ſaaledes fin Hiſtorie. 

Hreidmar havde trende Sønner, Fofner, Ot⸗ 

tur og Reigin. Ottur kunde forvandle fig til en 

Odder, og i den Gfiffelfe pleiede han at fange Fiſk 

i Andvers Fos i Nabolauget. Der ſad han juſt 

med en Lar, da Odin, Loke og Haner kom gaaende, 

Loke tog en Steen og flog ham ihiel. Aſerne flaaes 

de Skindet af Odderen, og kom, veltilfredſe med 

deres Fangſt til Hreidmars Bolig. Der bleve de 

grebne, og maatte loskisbe fig ved fan meget Guld, 

der baade kunde fylde og bebæfte Odderſtindet. 

For at erholde Guld, . laante Lofe Mans (Havgud⸗ 
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indens) Sej kaſtede bet í Andbersfosſen, og fan⸗ 

gede dermed Dvergen, ſom i Geddeſtikkelſe der 

jagede efter Fiſt. Dvergen maatte loskiobe fig med 

alt fit Guld, men da Loke endog tog hans ſidſte Ring, 

fagde Døergen, den ſtulde vorde þver fin. Eiers 

Bane. Med dette Guld tilhyllede Aſerne Odder⸗ 

ſtindet, og da Hreidmar fandt et Haar af Skicg⸗ 

get endnu ubedakt, kaſtede Odin Andvers Ring 

derpaa. Siden drabte Fofner fin Fader, blev ſelb 

derefter til den værfte Slange, og ruger nu over 

fin Gfat. Guldet fif derved Navn af Boð for Dís 

titel Sigurd bad Meigin af ſmedde fig et Sværd, 

denne ſmeddede tøende Gange, men Klingen holdt 

iffe Prøve; Da bragte Sigurd ham Sigmunds 
brudte Svard, deraf blev ſmeddet eet, Ber baade 

kunde Hove Ambolte, og overffiære ſpommende 

Uld. Með Bette Sværd drog Sigurd bort, forſt 

til ſin Morbroder Grip, der forudſagde ham hans 
Skiebne, ſiden ſeilede han með en udvalgt Hær, hen 
at hævne! Faderens Død paa Hundings Sønner 

Under en Storm bleve de tilraabte af en gammel 
Mand fra et Með, han fagde han hed Hnikar og 
meget andet, be toge ham ombord; Stormen lagde 

fig, og Ba de fiege i Land, forfvandt han. Hun⸗ 
dings Sonner modte — * en fior * men 
ENA — 

CR - 
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de bleve alle drebte, og Sigurd vendte hiem igien 

med Hader. 

Nu vil Sigurd bekiempe he ; Reigi 

vifte ham til dennes Leie. Ett gammel fidffægget 

Mand færte ham at fiffre fig for dens Bíoð. - Den 

giennemborede Fofner holder en lang Samtale med 

Sigurd,” hvori han befvarer hans Spørgsmaal; om 

Norner og Afer, men føger forgieves at raade ham 

fra at bortage fit Guld. Efter Fofners Dad kom 

eigi der havde ſtiult fig, igien tilbage, drikker 

Fofners Blod, og beder Sigurd ſtege fig hans Hier⸗ 

fe. J det Sigurd berørte der med Fingeren, kom⸗ 
mer en. Draabe af Hierteblodet paa hans Tunge, 

ſtrax forftod han Fuglenes Gang. Han hørte ett 

Svale priſe ham Klog, hvis han felv aað Slange⸗ 

hiertet for at | erholde Visdom, en anden ſagde 

Meigin vilde fvige ham, en tredie han burde dræbe 

Reigin, en fierde han ſtulde tage Slangens Guld, 

„og derpaa. vride til den. viſe Borghilde paa Hindar⸗ 

field. - Sigurd. gist alt Bette, og vider bore med 

Guldet pan Granes Ryg. 

A 
— eð — — 

Hiordiſes Navn og Xt omtales flere Ste⸗ 

der. J Snorres Edda (Kongernes Kenninger 

3 Kap.) og í Fundin Noregs S. 11 ſiges Eylime, 
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Sigurds Morfader, at nedſtamme fra Lofde, en 

mægtig Harkonge, der ſkal have tilfempet: fig: et 

Rige i Ridgothland. J den profaifte Ginfiotlelof 

ſynes Hiordiſes Slægt at fættes i Hrafland p hvile 

fet forefommer udtrykkeligen i Nornageſts Saga 
Kap. 4. I de eddiſte Sange kaldes Hiordiſe Eyli⸗ 

mes Datter og Sigurds Moder Sigurdqø, 1 St. 

3519. Sigurdav. 2, 15. JGripesſpa bliver hendes 

Broder Gripir navnt. Efter Sinfiotlelok, ſtulde 

hun have været gift anden Gang med Alf Hialpreks 

Son, men ifølge den proſaiſte Deel af Sigurdav. 

„25 maa det have været Hialprek felv, ſom Snor⸗ 
reg Edda í Guldets Kenningar falder Konge í 

Thy, Det ægtede hende. . Juft den ſamme Modfie 

gelfe, der findes í Bolfungafaga í Kap. 21 og 227 

og rober ett ældre Forffiellighed í felve Kilderne. 

Alle disſe Steder er det dog kun Leilighedss 
viis, at Hiordiſe omtales, Bet er altfaa uviſt om 

Der í det tabte Sigmundsdrape har ſtaget noget om 

Maaden, paa hvilfen hendes Fyrſteſtand blev ers 

kiendt. En Sang om, Hiordife felv har der neppe 

varet, men; Talismanen, Der mindede. Prindſesſen, 

hvad Tiden var, kunde vekke den Mistanke, ar 
Fortællingens: Hrbabscuus havde hort noget om 

ss 
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Sigurd er Middelpunkten for denne óði 

— det berømte Navn, til hvilfet de andre 

Minder bleve knyttede. Uden Tvivl har ber været 
Omibsb en nu tabt Gang om Sigurds Barndom, 

og det et gammel; hvorfra Sagaens Korfatter har 

taget bét faracteriftiffe Træf om Odin, der aaben⸗ 

barer fig for Sigurd, for at hielpe til at udlede den 

koſteligſte Heſt. Adſkilligt mane Sagaftrideren ſelv 

"Havel lagt til f. Er. om de mange — SPN vori 
lan blev oplært. 

" det følgende kunne vi noiagtigen efterføore 

Sejer poetiſte Kilder; hvor dette Miver Til⸗ 

fældet opholde vi os ei beð at, drofte de enkelte 
 Sræf, om hvis hiftoriffe Betydning nogle almins 

lige Bemærkninger fiden blive giorte, ví ſammen⸗ 

ligne blot Sagaen med de ældre Mindesmarker vi 

om denne Sagukreds have tilbage. Sap. 23 om 

Dtturð Død er af Sigurddv. 2, a Et. 1—14. Kap: 

24 om Sværdet Gram fvarer til et proſaiſtt Styk⸗ 

fe i Sigurdqb. 2, á veð Gt. 14, mender fætteð 
Rhinen fom bet Sted, hvor Sigurd prøvede” fit 
Sværd, í Steder for Sagaen blot næevner Flod 

… (arinnar.) I Sigurdqu. 28 St: "29 tiger ogſaa 
Reigin, at han havde ſmeddet det Sværd, ſom Sigurd 

brugte. Lap, 25 om Sigurds Beføg hos Grip er 
et Udtog af Sangen Gripesſpa. Dette hele Beføg 
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ſtager i Sagaen ganffe overfladig, og der var neppe 

nogen anden Aarſag til at omtale bet, end forði 

Bet var Gienſtand for et gammelt Ovad, hvori alle 

"ðe følgende Tildragelfer bleve forudſagte. Sap. 26 

"om Sigurds Tog mod Hundingsfønner er faget af 

Sigurdqb. 2 = Gt. 15—26 et Vers er endog ord⸗ 

"fet anfort í Sagaen. Alle disfe Vers anføres og 
i Nornageſts Saga Kap. 5 með nogle profaiffe Til⸗ 
læg. Begyndelſen af Kap. 27 er Den proſaiſke 

„Ende af Sigurdqu. 2 a, iffun at der forbigaae8, 

hvad Sagaen fortæller, at Odin híalp Sigurd 

med gode Raad. Fofners og Sigurds følgende 

Gamtale, er ordret Udrog af Sigurdqv. 2 B, 1-21, 

Strophe for Strophe. Den tredie Strophe fin, 

des endog fuldſtendigere iSagaen end í Sangen. 

Et, 11 þar Gagaen misforftaaet. — Kap. 28 ont 

Gigurd, Bet lærte at forftaae KuglelEria , er et 

fortfat Udtog af Sigurdqu. 2 B, Et. 22-44. Sa⸗ 

gaen lægger blot til, at da Reigin fom! tilbage og 

ſaae Fofner dræbt, ſtirrede han forſt en Tid forge 

fuld mod Jorden og fagde derpaa o. Í. v. 

Den hele Fortælling ſtundom ordret, tildeels 

kortere, leſes í Reſens Edda 68-72 Dameſaga el: 

ler i den utrykte Edda i Guldets Kenningar. Nogle 

Smaaeforſkielligheder findes dog imellem disſe Bes. 

retninger. Sagaen fader Loke fanae Mas Net 

ft) 
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for at fange Andver, i 70 Dameſage reiſer Loke til 
de ſorte Alfers Hiem for at finde ham, hvilket ſy⸗ 
nes at ligne en ſenere Forklaring. Lokes Samtale 

med Andver er og noget anderledes og vidtloftigere 

ré Snorres Edda. Dette viſer baade, at den ene 

„af disſe Beretninger iffe er udſtrevet ganſte af den 

anden, og at den i Snorres Edda har yngre Trak 

end Den í vor Saga. 

Sigurds Giftermaal. 
"Kap, 29 — 36. 

MM , 

Sigurd fod ſtande Syd til Frakland, og teð læne 

ge, indtil han kom til. Hindarfield, der faae hart 

Lys flamme fom Ild mob Himlen og en Skiold⸗ 

borg for ſig. Inden for den fandt. han. en Quinde, 

fovende i fuld Ruftning, hvis Brynie ſyntes at være 

groet. faſt. Da: denne. var. bleven. giennemffaaret 
med Sigurds. Sværd, vaagnede Skioldmoen, og 

ſagde, at hun var en Balfyrie, der hed Brynhils 

de, hvem Odin havde tilſtikket denne Sovn, fordi 

hun mod hans Ville havde hiulpet Song Agnar el“ 

ler Audbroͤd í Kampen, og fældet Kong Hialmgun⸗ 

nar. Sigurd bad hende om Underviisning, hun 

lerte ham i 17 Stropher Runernes Magt, og 
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| desuden Leveviisdom í adftillige Gentenfer. De 

 befræfteðe med Ed, at de vilde ægte hinanden. Der⸗ 

paa red Sigurd bort. Þang Skiold luede í Def 

røde Guld, paa det ſtod en Drage morkebrun for 

oven, faver rød for neden, til Minde om hin Dra⸗ 

ge; han havde dræbt, ſom Varingerne falde Fofr. 

ner. Hans Haar var brunt, og faldt í ſtore Rof 

fer, hans Sfiæg var fort og tykt, Faae funde 

taale at fee ham í hans ffarpe Dine. Han var fam 

høi, at naar han, omgiordet med Sværdet Gram, 
der var fyv Spand langt, gif igiennem en moden 

Mugager, da ragede endnu Svardets Dupſtod 

frem. Naar alle de diervefte Krigere; og ſtorſte 

Hovdinger blive nævnte, nævnes han førft, og hans! 

Navn er gængfe í alle Tungemaal,”” "Sigurd red 

derfra til en ftor Gaard, hvis rige Hovding hed 

Heimer, han var gift með Borghildes Syſter, der 

kaldtes Bekhilde (Bænfhilbe) fordi hun fad hiem⸗ 

me paa Bænfen, medens Soſteren drog om í Brynie. 

Sigurd blev modtaget med Bragt, og levede der 

længe med megen Hæder. Brynhilde var og kom⸗ 

men at beførge ſine Frender. Hun bordyrede med 

Guld Sigurds Bedrifter, Slangens Drab og Skat⸗ 

tens Borttagelfs. Engang flyver Sigurds Half 

hen, og fætter fig paa Vindvet ved et heit Taarn, 

da Sigurd gaaer efter ben, feer han Brynhilde og 
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hendes. Arbeid. Derover blev hart tankefuld, og 
betroer Heimers Søn, Alſvid, der ſpurgte ham, 

hol þar ei. længere vilde more fig með: Jagten, hvile 
ken deilig Quinde han havde feet bordyre fin Ber 
drift. Alſpid fortalte ham, at det var Brynhil⸗ 

de Budles Datter. Sigurd ſpurgte, hvorledes 
hun var kommen bid; Alføid fvarte, fort efter ham. 

Da fågde Sigurd, at han førft for fane Dage fiden 

havde erfaret, at denne Dvinde var den ffiennefie 

AV i Verden, og omendſkiont Alfvid. fortalte ham, at 

Brynhilde iEfe leed nogen. Mand, og at hendes Hu 

ene ftoð til Krigen, vilde. han dog beføge hende. 

Hun modtog ham med frørfte Pragt og Venlig⸗ 

| hed. Da hun bød ham. Guldbægeret med Bin, 

greeb han hendes Haand, og: fatte hende hos fig, 

tog hende om Dalfen, fyfte hende og ſagde: ”ingen 

f Qvinde fødtes ffisnnere end du.” Hun føarede: 

»ikke ev det klogt at give fin. Fortroſtning i Ovine 
dernes Vold, de bryde ofte deres Løfter?” Den 
„Tyffelige Dag komme, fagde Sigurd, at ví funde 

nyde hinanden. Brynhilde yttrede, at det ei var 
Skiebnens Villie, og at hun var en Skioldmo. 

Sigurd fvarede, vi tienes bedſt med at bo tilſam⸗ 
men, det er mere:at taale den Hierteſorg, jeg nu 
føler , end hvasſe Vaaben. Brynhilde ſagde, jeg 
ſtal gane í Feldtſlag og du ægte Guðrun, Giukes 
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Datter. : Gi ſtal Kongedatter fvige mig, fagde 

Sigurd/ og ikke er jeg: tveſindet; jeg færger dig 

ved Guderne; at jeg ſtal eie big. og ingen anden 

Bones. Gaa talte og Brynhilde. Sigurd taffeðe 

hende, og gav hende en Guldring ; føor pan uy / 

og gik bort til fine Mænd. 

En Konge: hed Giuke, der boede — for 

Rhin. Han havde trende Sønner, Gunnar, Dogs 

ne og Guttorm. Gudrune hans Datter, var den 
venttefte Moe; Moderen var den troldkyndige Grim⸗ 
hilde. Gudrune drømte engang, at den ffionkefte 
Falk var kommen i hendes Hænder, hun blesitans 

fefuld, man fagde det betegnede en Kongeſon; men 

hun drog til den viſe Brynhilde, den flemme Song 

Atles Syſter, fór at erfare þvo det var. Dog var 
hun og tilbageholden mod hende, og ſpurgte kun 
om de mægtigfre Konger og deres Beðrift. Bryn⸗ 

hilde nævnte Hake og Hagbard, men Gudrune mente 

at de vare for ſene til at hevne deres Syſter, Si⸗ 

gar *) "havde borttaget. Dun nævnte derpaa fine 
Braðre, men Brynhilde fagde, de iffe endnu havde 

* Hos Biorner S. 62, ſtaaer Sigurd, men denne 

Sigurds Bebrift, fan ikke vel rimes med hang 

} øvrige Hiftorie. Det befiendte Navn er uden Tvivl 

af Afſtriveren fat for det mindre befienbte, der fin⸗ 
des í ben arncemagnæeanſke Koder 281 í 4to og í et Af⸗ 

rift Prof. Thorlacius eier. Ivf. Torfaana S 574” 

|! 
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forſogt ſig; Sigurd, Fofners Bane, var derimod den 

giævefte Helt í ben hele Verden. Nu fortæller Guds. 
rune hende, hun havde dromt om en deilig Hiort, 
efter hvem de alle jagede, men hun allene naaede, og 

hvem Brynhilde fældede i hendes Skiod. Bryn⸗ 
hilde fortæller hende derpaa hendes hele paafslgende 

Gfiæbne, og Gudrune drog hiem til Giukes Borg. 

"Did kom ogfaa Signrd en fore Tid efter, vis 

dende paa Heſten Grane med alt fir Guld. Grim⸗ 

hilde yndede ham ſaa meget, at hun vilde kaare ham 

til ſin Datters Mand. Hun gav ham derfor ett 

Trylledrik, hvorved han glemte Brynhilde, foot 
: Gtaldbroðerlag med — Sonner og agtede 
Gudrune. 

Efter at Sigurd og Giukungerne * faret 

vidt over Land, og udfort ſtore Bedrifter, raadede 

Grimhilde ſin Son Gunnar at beile til Brynhilde, 

Budles Datter. Hun boede hos Heimer í Hlin⸗ 

dalen,” hendes Jomfrubur var omgivet med bræns 

dende Ild, og den ene Mand vilde hun ægte, ber 

ved giennem Luerne. Heltene rede did, men Gun⸗ 
tar fnude ei fane fin eft over Ilden. Da ſtiftede 

han Gfiffelfe med Sigurd, Ber paa Heſten Grane 
fat over Luerne, og beilede nu til Brynhilde, ſom 
han. var Gunnar Giukes Søn, Hun maatte ſtiont 

nodigen holde fit Løfte, I trende Natter fogte de 
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Sing tilſammen, men Sigurd lagde Sværdet 

Grant imellem dem, Han tog af hendes. Haand 

Andvers Ming, og gav hende en anden af Fof⸗ 
ners Skat. Derefter rider. Sigurd. tilbage. tí ſi 
Følge, og paatager fin egen Gfiffelfe igjen. Bryne 

Hilde fortæller fin Fofterfader Heimer hvorledes er 

Gunnar havde redet over hendes Ild (Bafurfoga), 
"ng havde beilet til hende, og hun havde forſikret, 
at ene den Sigurd, hvem hun havde. ſporet paa 

Fieldet, kunde formaae det. Brynhilde bad der⸗ | Øg 

paa Heimer, at opføde hendes og Sigurds Datter. 
Aslaug. Hun drog til ſi n Fader Butle, og hendes j 

Bryllup med Gunnar varede i mange Dage, Da. 

Det var til Ende, erindrede førft Sigurd de Eder, ; 

han havde fooret Brynhilde, men [od alt være ro⸗ 

ligt. Gunnar og Brynhilde ſadde i megen Game 

men; og Braf Vin. 

Sigurds forſte Beſeg hos Brynhilde er taget 

af Brynhildarqvadet, hvor og alle Verſene findes 

om Runernes Kraft Str. 5—21, ligeledes de andre 

gode Raad, Sagaen i Profa har meddelt Anled⸗ 

ningen til Brynhildes Søvn, fom i NE anførte 

Gang blot findes í de profaiffe Tillæg, navnes fiden 

i Helveid Brynhildar Str. 7. 

Sagabibliothek, 2 Bind. | E 
er 
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Den Kap. 31 flgende Skildring over Si⸗ 

gurds Perſon, pasſer ikke vet í "Sammenhængen. 

Det er en unyttig Gjentagelfe, naar det ogfaa der 

hedder , af han forſtod Fugleffrig og aldrig var 

bange. J de eddiſte Sange foreſtilles han vel at 

være hoi og anſelig men ingen lunde flig en Kæmpe; 

hoilere end Goliath, ſom ber. At Bæringerne 

kaldte Dragen, han havde nedlagt , Fofner, er et 

meget overflødigt Tillæg, da Fofners Navn ofte 

leſtes i det Boregaaende. Tonen í bet hele S thk⸗ 

ke, hvortil og hører Bett noiagtige Angivelſe af 

Sigurds. Skioldemarke, har desuden et andet og - 

ſenere til Ridderromaner henhørende Præg, end 

Beit øvrige Fortælling. Naar man nu finder dette 

hele Kapitel ordret i Biltinafaga Kap. 166 ikkun 
med „bet Tillæg, at Sigurds Hud var hornhaard, 

„og betænfer, at det ber paðfer faavel til den hele Sas 

gas Tone, fom til Stedets Sammenhæng, da 

en heel Rad Helte der ífilbre8 paa famme Maade; 

fan matt neppe tvivle pad, af jo dette Stykke í 

Volſungaſaga er hentet fra Vilkinaſaga eller ſam⸗ 

mes Kilde; og at iffe det omvendte Forhold har 

fundet Sted. 

Det følgende Kap. 32 om S Sigurds andet Ber 

føg hos Brynhilde, er og mistænteligt. Det mods 

figer í flere Henſeender den øvrige Fortælling: Deir | 
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mer kaldes her Brynhildes Eger gay. 36 hen⸗ 

des Foſterfader. Sigurd foreſtilles her forſte 

Gang at hade ſeet Brynhilde; thi naar Sigurd 
efterat der var fortalt, at han havde varet længe 

hos Heimers/ figer, fuld af bet Indtryk, Synet 

af Brynhilde i Taarnet havde vaft, at han for faae 

Dage ſiden havde feet den fionnefte Dvinbei fan 

han derved tkke mene noget andet Møde med Bryne 
Hilde, end Det i Taarnet. Der findes heller iffe í 
deres Samtale noget Spor til, at de før havde 

Fendt hinanden. Hele Møder fyres og ganffe over» 

flodigt / be havde alt forſte Gang fooret hinanden 

Troffabsed; ſtedſe í De eddiſte Sange nævnes 

kun det ene Møde imellem dem paa Bierget. Den 

hele Fortælling feer desuden ud, font ert moderni⸗ 

*feret Udarbeidelfe af Bet mythiffe Gagn. Den 
ildomringede Sfioldborg, hvor Skioldmoen laae 

i Doale, er bleven til Taarnet, hvor Prindſesſen 

: bordyrede. Sigurd bryder ikke voldſomt ind, 

men kommer með Komplimenter. Samtalen er 
ret ſmuk, men rober Riddertidens Sentimentali— 

tet. Det er altſaa hoiſt rimeligt, át dette Kapitel 

er en ſenere UðfinytEelfe for: åt forberede, hvad 

længere hen fortælles om den Datter, Brynhilde 

"Havde med np 

Ga 
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Ogſaa til de følgende Kapitler mangle vi de 

eddiffe Kilder, men dette er ei at undre vver, da 

der i det gamle Membran af Edda, der er Grund⸗ 

volden for alle Vapirafffrifterne, findes en Lacun 

paa otte „Blade mellem Brynhildarquida 1 og 

Brynhildargvida 2 2, Der juft omfatter den Periode 

af Sigurds Liv, disſe Kapitler fortælle,  Dmends 

- HfÉiøndt derfor disſe iffe bære faa tydelige Præg 

pax af være uddragne af Dvæðerne, ſom nogle af 

de foregaaende, er der Dog intet i dem, ſom hine 
drev os fra at antage, at der har været een Sang 

om Gudrunes Beføg "hos Brynhilde, og dennes 
Spaadom , der udgiorde Indholdet af Kap. 33— 

34, cen om Sigurds Giftermaal med Gudrune, og. 

een om Gunnars Frieri til Brynhilde, hvoraf 

endog ef Par Gtropber blive anførte. Paa flere 
Steder í de andre eddiffe Qvæder, berøres desuden 

| disfe Begivenheder. Saaledes findes: at Sigurd 

befsger Brynhilde, og forglemmer hende hos Guds 

rune í Gripesfpa Str. 27-33. Brynhildargvida 

2, Str. 2; Sigurds og Giukungernes Foſtbroder⸗ 

ag í Sigurdqø. 3 Str, 30 og deres Krigstog At⸗ 

femal St. 96-97. At Brynhilde fun vilde have - 
den Mand, der red over Ilden, og havde Fofners | 

Guld, ſtaaer í Sigurdqo. 3 Str. 34. At Sigurd 

Æom til Brynhilde under Gunnars Gfiffelfe, og 

*. 
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og lagde det nogne Sverd i Sengen mellem fig og 

hende, læfes í Gripesſpa Str. 35743 Sigurdqe. 3 

Str. 3-83 Brynhildarq. 2 Str; 19. En ubetys 

delig. Forffiellighed er det „ át í Sagaen foreſtilles 

Butle levende, da Gunnar beiler; í Qvæderne ev 

det Atle, der bortgifter Syſteren, Sigurdqp. 3 

Str. 35. Gudrunarqu 1 Str. 24; ogſaa Sigurds 

Beſog hos Atle, der fidft anførte Sted bliver one 

talt, ſynes at antyde noget, Sagaen ei nævner 

Derimod er Modfigelfen mellem Sagaen og Avæs 

derne ſaare væfentlig i Denfeende til Aslaugs Fod⸗ 

fel, hvorom mere fiden. 

Korteligen fortælles, disſe Begivenheder É 

Reſens Edda 73 Dameſaga. Sigurds andet Be⸗ ; 

føg hos Brynhilde í Heimers Gaard nævnes iffe 

ber, Gudrun tillægges en Syfter ved Navn Guds 

ty; Guttorm: kaldes Giukes Gtiffon. | 

Sigurd Fofnesbanes Død. 
Kapitel 37 — 40. - 

Der hendte fig en Dag, at Brynhilde og Gudrune 

ginge til Rhinen at tvette fig. Da Brynhilde gil 

længere ud í Maen, ſpurgte Gudrune hende hvors 

for. Hun fodrede: hverken heri eller i noget ans 

det, vil jeg flade ved Siden af Dig. Min Fader" 
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gat mægtigere end din, min Mand har evet ftórre 

Hadersdaad end bin, og redet over den brændende 
Ild; bin Mand var Kong Hialpreks Trel. Da 
fo) Gudrune hende høre, at det var Sigurd, Der 

Havde redet over Ilden, hvilet hos hende, og faget 

Andvers Ring fra hende, ſom nu Gudrune bar. 
Brynhilde blegnede herved, fom et Lig, og talte 

iffe et Ord. Naeſte Dag ſtiendtes Dronningerne igien 

om deres Mands Fortrin, og Gudrune beraabte 

fig paa, hvað Ber bar qbæðet, at Sigurds Geier 

over Slangen var mere værð end Kong Gunnars 
hele Nige, Nu lagde Brynhilde fig hen, fom om 

hun var dod. Da Gunnar Fom til hende, bebreis 
der hun ham haus og Modereris Bedragerie, og 

vilde dræbe: Gunnar. Hogne fader hende” binde, 

men Gunnar bød hun ſtulde laſes. Intet vilde 

hun foretage fig, og opfyldte Borgen med Íydelige 

Klager. Gudrune fendte Sigurd til hende, for ham 

udoſte hun fin hele Darme, og ſagde, at hun hadede 
Gunnar, men ønffede Sigurd myrdet. Da denne | 
fvarede, at det havde græmmet ham, at hun ei var 

bleven hans. Kone, og han nu gierne vilde tage 
hende til Rgte, ſagde Brynhilde, at hun for vilde 

Dør end fvige Song Gunnars hun havde fvoret at 

gig den Mand, der veð over Ilden, den Ed vilde hun | 

holde eller De. Sigurd fagdey bellere * at du 
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fktal dø; bil jeg forlade Gudrune… Hans Sider hær 

veðe fig faa ftærft „at Brynien fprang. Hverken 

vil jeg have dig eller nogen anden, ſagde Brynhilde, 

og Sigurd maatte gaae. | 7— 
Brynhilde truede Gunnar med "al forlade 

ham, derfom han ei vilde drabe Sigurd og hang 

Barn. Gunnar var raadvild, han blev af Dogne 

fraraadt at føle Brynhilde, tilfiðfi fagde han, det 

var. Livsfag, at Sigurd havde taget Brynhildes 

Mødom ; de ſtulde egge deres Broder Guttorm (der 

ei havde. fvoret Foſtbroderſtab med Sigurd) til at 
udføre Gierningen. De. gave derfor Guttorm ett 

Met af Ulve og Glangefisd, hvorpaa han ægget af 

Brynhilde gjennemboreðe Den fovende Sigurd, men 

blev. ſelb overhugget af Sværdet Gram, ſom den 

Saarede kaſtede efter. ham.  Guðrune hulfede over 
fin. myrdede Mand, Brynhilde lo over hendes 

Harme. Gunnar og Hogne bebreidede hende hen» 

des Ondffab , men hun foreholdt. dem deres Mids 

dingsdaad mod Sigurd, deres Svig mod hende 

felu , lod fig ikke formilde af Gunnars Kiertegn, og 

efter at have bortfEienfet fit Guld, ſtak hun fig felb. 

Endnu ſpaaede hun Gudrunes Skiebne, og bab 

man ſtulde brænde . hende beð Sigurds Side paa 

hans. Baal tilligemed. de. andre, Der vare. dræbte 

med ham (hans treaarige Søn, hun feld havde 
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myrdet og Guttorm). Paa den anden Side 

ſtulde hendes Foli brændes, to ved hendes Fødder, 

to ved hendes Hoved, foruden tvende Hoge; derpaa 

befteg hun Baalet. 

í 

Til be tabte eddiffe Sange hører uden 
"Tvivl ogfaa cen om Dronningernes Trette, ſom 

Sagaſtriveren fulgte Kap. 37. At Gudrune opir⸗ 

vede Brynhilde ved at lade hende høre ; at Sigurd 

Havde ſovet i hendes Arme, ſiger Heldreid Bryn: 

hildar Str. 12. J Sigurdqo. 3 St. 6 foreftilles 

blot be grumme Norner, form Aarſag til at Bryne 

hilde misundte Gudrune fit Held í at befidde Sis 

gurð. Det 38 Kap. om Brynhildes Harme. og 
fiðfie Samtale med Sigurd er endnu ſikrere et Ude 

tog af et tabt Qvæde, thi baade bærer Stilen flere 

Steder Spor af at være Berg, omfat í Proſa, og 

Desuden anføres tilfdft en Strophe taget af et 

Ovæde om Sigurd. 39 vg 40 Kap. hvorledes 

Gunnar blev overtalt, og alt det følgende, til Sis 
gurds og Brynhildes Død, er et Udtog af Sigurds 

gvida 3, faa at endog Sangens enkelte Vendinger 
ofte ere bibeholdte. Imidlertid har Sagaſtrive⸗ 

ten dog og ti Fortællingen benyttet andre Sange, 

thi Bebreidelſen, Brynhilde gior Giukungerne, at - 
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de havde blanbet deres Bloð með ham (veð at 

fbærae Foftbroðerlag) findes fun í Brynhildargu. 

2 tr. 17. Angaaende den Gpife, der blev il: 

beredt for Guttorm, anføres et Vers af et nu tabt 

Dvæde, Ber iffe nøiere betegnes. - Berfet har Lige 

beð með Str, 4 í Brynhildargø. 2. 

Et fort Udtog af disſe Begivenheder findes 

i Reſens Edda 74 Dameſaga, hvor Dronningernes 

Trette fortælles med nogle Smaageforſtielligheder. 
Nornageſt Saga Kay. 8 beretter nogle flere Om⸗ 

ſtendigheder veð Brynhildes Dod, der beſynges í 

Helreid Beynhildar. J Brynbilbargvæðe 2, 6 

Gir. fortælles, at Sigurd dræbtes paa Heſten, og 

Sangens profaiffe Efterſkrift bemærfer udtrykkeli⸗ 
gen, hvor forffiellige Eftertetningerne vare em Sis 

gurds Død med disfe Ord: ”Tydffe Mænd fagde; 

at han blev dræbt í Skoven, derimod hed Det í 

der gamle Gudrunarqvæde (der nn er tabt) at Si» 

gurð bleg dræbe] da han red til Thinge (hermed 

ſtemmer Gudrunarqo. 2 Str. 4.) men alle vare 

enige í at han blev overfaldet uforvarende.” 

En anden tabt Sang om Sigurds og Bryn⸗ 

hildes Død er det Forte Sigurdsqoæde, der anføres 

í den profaiffe Efterſkrift til Guðrunargv. I, efter 

hvilfet Brynhilde havde ladet dræbe 3 — og 

fem Slavinder til ſit Baal. | 



Já Bolfangafagn 
Giukungernes og Atles Bad. 

| A ár — 48. åd. 

—ñ — 

Gudrune jamrede over Sigurds Mord, Grane, 

Sigurds eft, ludede ſorrigfuld med Hovedet; 

Gudrune flygtede ud í Skoven, og kom tilfiðft til 
Song. Hialprek í Danmark, hvor hun í 7 Mar hos 
Thora, Hakons Datter, borðyreðe Heltenes Bes 

drifter. Da fif Grimbilde hende opſpurgt, hun 

teifte til hende med fine Sønner og et talrigt Følge, 

baade af Longobarder, Franffe og Saxer. Guds 

rune froeðe dem ei, men Gunnar gav hende en 

Glemſelsdrik. Gudrune ſpagede ilde af fin Bors 

bindelfe med Atle, men fod fig dog overtale, De 

reifte fire Dage paa efte og Konerne bleve fatte í 

Bogne, fire Dage paa Skibe, og atter til Lands 

í fire Dage, for de kom til Atles Borg, hvor der 

blev holdt et prægtig Bryllups men aldrig fmilte 

Gudrune til Atle. J | N 

En Nat dromte Atle — Dromme, ſom 

Gudrun udtolkede til det Bedre. Da randt det 

ham i Hu, at Giukungerne havde beholdt alt Gis 

gurds Guld; han ſendte derfor Vinge at indbyde 
dem til Gilde og megen Heder. Gudrune mærkes 

de deres Aftale, riſtede Runer, og fendte en Guld⸗ 
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"wing med, hvori et Ulvehaar var knyttet. Vinge 

idſede Runerne om, for han ſteg i Land. Da 

Vinge kom til Gunnars Borg, giorde han Giu⸗ 

kungerne ſtore Lofter, om de vilde drage til Kong 

Atle. Gunnar havde” liden Lyft, og Hogne taas 

dede derfra. Men da Gieftebudet blev fortſat, og . 

Gunnar blev beruſet, lod han fig forløbe til at gi⸗ 

ve Binge fit Løfte, 

Imedens havde Koſtbera⸗ Hognes Kone, leſt 

Runerne, og market de vare fordreiede, hun fras 

raadede ſin Mand at reife, og fortalte ham fine 

fæle Drømme, men han tolfede dem paa en anden 

Viis; ogſaa Glaumvor, Gunnars Dronning; havde 
drømt om Gvig, men Gunnar foarede, man funde 
ei forefomme fin Skiebne. Alle fraraadede dem 

Reifen, dog ſtege de ombord med Vinge, fáa í 
Tallet ; de roede faa ftærft, at den halve Kiol brafi, 

og Aarene brodes. Deryaa rede De en Tid gien⸗ 

nem den morte Skov, Da fane:be en mægtig Krigs⸗ 
hær, men brode dog Borgporten op, og rede ind: 

Binge ſagde dem nu de vare. fbegne, men ham 

floge de forſt með Stridshammerne til Døde: 

7" Mu bød Køng Atle fine Rolf at angribe dem 

i Hallen. Da Gudrune horte Vaabengny, affas 

ſtede hun fin Kavpe, kom ind, og efter at have 
favnet fine Brødre, "forføgte hun at megle. Da 

|! 
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alle vegrede fig, ifører hun fig Brynie, tager et 

Sværd og gaaer frem fom den diærvefte Kriger. 
Længe varede Glaget. Atle miftede mange af fine 
Kampere, tilſidſt vare de tvende Brødre ene af des | 

res Dob, de bleve overvældede og bundne. Atle 

boð, man ffulde ffiære Hjertet ud af Dogne. Atr 
leg Raadgivere vilde í Hognes Sted tage Trællen | 

Hiall, men da denne fFreg, í det de vilde tage ham, 
fagde Hogne, at han ikke ffisttede om denne Leg, 

og Trællen flap (28. Gunnar vg Hogne bleve fatte 

tfænfer. Atle vilde, at Gunnar ſtulde frelfe fit 

Liv; veð at fige hvor Guldet laae. Denne foares 

de: for ſtal jeg. fee min Broders Hognes blodige 

Hierte. Da toge de igjen fat paa Trællen, og bare 

hans Hierte frem for Gunnar. Dette; fagde han; 

ei feig Mands Hierte, uligt den fiæffe Hognes, thi 

nu ſtielver det meget og dog en halv Gang mins 

dre end da det Taae í hans Bryft. Da {Far man 

Hiertet af Dogne, ſom taalte det leende, og man bar 

det til Gunnar. Han fiendte Óiertet, Der ikke 

hævede ; vg ſagde, at nu vidfte han ene hvor Gule 

Det Vat, og Rhinen fulde før rande derover, end 

Kienderne her bære det paa Fingre. Gunnar blev 

fat i Ormegaarden med faſtbundne Hænder. "Guds 

rune fendte ham en Darpe, han fpilte den með 

Fødderne) fan alle Slangerne falde i Savn; men 

Í 
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fuul Snog blev baagen den krob ben, og gjen⸗ 

nemborede hans Dierte.. 00... 

Stolt af ſin Seier ſpottede Atle over: Gud 

"rune, „men da han markede hendes Forbittrelſe, 

ſogte han dog at formilde hende. "Hun giorde ham 

tung ved forftilt Blidhed, og et prægtigt Graver sí 

| ſkulde drikkes til alle de Faldnes Minde. Nu greb 

Gudrune fine tvende fmane Genner, der legede ved 
Banken, og overſtar deres. Halſe. Da Atle fiden 

ſpurgte om ſine Born, fvarede hun, at han i Vi⸗ 

nen havde drukket deres Blod, i Maden adt deres 
Hierte. Hognes Son Miflung vilde hevne Jader 

ren, með. ham. oplagde Gudrune Raad, og da Atle 
„efter Maaltidet lagde ſig til at fove, vare de begge 

om at drebe ham. Derpaa lod Gudrune lægge 
Ild omkring Hallen, og. opbrandte alle Atles 
Mænd. 

en 
| 

Alle disfe Begivenheder ere. noiagtigen fors 

talte efter Sangene. Kap. 41 fra Sigurds Død 
til Gudrunes Xgteſtab med Atle, er et Udtog af 

Gudrunarqu. 2/St. 2—37… Hvad Sagaen, ans 

forer om Deften Grane, der giorde Stoi, da han 

ſaae fin Herre ſaaret, og fiden førgede over ham, 
asſer lidet til den Sigurds Dødsmaade, ſom Sa⸗ 

— 
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gaen antager. Sangen derimod, der udmaler det⸗ 

te, følger det andet Gagn, at Sigurd blev Dræbt 

að Granes Kya, da hart red til. Thinge. St.12 
kaldes den danſke Konge Half, Nſom í Sagaen hed⸗ 

der Hialprek (Halfs Fader) Str. 15 ſiges, at Guide 

rune bordyrede, hvorlunde Sigar og Siggeir flos 

geð í Five, iſtedetfor Sagaen taler om Sigmund 

og Eiggeir, Ber ſloges i Frone. Nabnene í Sen - 
19 Str. paa dem, Ber ledſagede Giukungerne paa 

deres Meife til Danmark, ere blevne meget foran— 

drede, Valdar, et gammelt date Kongenavn, Ber 

forefommer i Hervarar ſaga Bap. 16 EL 184 

(fee Suhms frit, Dif. í DOG. 426) tr bleven til 

Valdemar, Den Langſkieggedes Atles) Rolf ere 

blevne fil Longobarder; Franſke og Sarer ere lagte 

til, eller ſnarere af Bet ſteldne ast Jarizscati, 
der ffreves aðffilt, har man dannet disfe tvende 

Folkenavne. Alt dette rsber Sagaſkriverens For⸗ 

klaringslyſt. J Sangen varer Reiſen ikke blot tre 

Gange fire, men tre Gange 7 Dage, hoilket og 
bedre paðfer til den Fiernhed, hvori man tænkte fig 

Atles Land at ligge… Syotallet er et ubeftemt Tal. 
J Kap. 42 er Begyndelfen om Atles varslende 

Drømme Udtog af den fiðftnæonte Gangs Eude 
Et. 38244. Det følgende, om Giufungernes Ind⸗ 

bydelſe til Atle, er et Udtog, deels af Atlemaal 

1 
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deels af Atlequida · "erft folges Ett. 25 "af 
Bitfemaaf ; ber kaldes Atles Geſandt, lígefon í 
Gagaen, Vinge, iſtedetfor at den anden Gang | 

falder ham Knefrod; berpda, da Atlemaal kun Har 
lidet om Gefandtens Tale fif Giukungerne anføres 
af Vtleqbið. Gtr. 3—9; Dog þar Gagaen dette 

fuldftændigere og tydeligere hvorledes Gunnar 

dringes til at give ſit Løfte, ber í Atlequida fortæl. 

leg meget afbrudt. Gagaffriveren gaaer nu. tilbais 

ge til fin forſte Kilde Nee og —* denne 

fil Kapitlets Ende. í AÐ ESKE . 

Kabp. 43 om Koſtberas Drømme er taget af 
Atlemaal Str, I4= 19, men ſtaaer í et anden Øre 

den og fortere. En Drom er tillagt Kofibera, forn 

Sangen anfører Sir. 24 mellem Glaunworas 

Dromme. — —* 

SKADET 207 71 stóðust romme ere efter St. 
20- 26 í Mtlemaaf, men Efterretningen om Giu⸗ 

tungernes ſidſte Gilde er ordret af Atleqv. St. 

1G=12. 

* anfører trende Navne paa de Slagt⸗ 
ninger, fom bleve tilbage, hvilfe trende juſt Atle⸗ 

maal Str, 28 nævner ſom deres Ledfagere; thí at 
der í Sagaen flaaer Havar for Sangens Daugne, 
er vel blot em Misforſtaaelſe af Abbreviaturen 
Dav, Denne hele Forſtkiellighed berder formodent ⸗ 
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lig kun paa eu urigtig Læeſemaade i Sagaen, thi der 

var ingen Grund fil. af anføre nogle af de Tilbage⸗ 

blivendes Navne, men vel var der Grund til at 

nævne dem ſom droge med. Det folgende af Kapit⸗ | 

let er Udtog af Atlemaal Gtr..20-382 | 

Sap. 45; om Giufungernes Kamp, fortfæte 

ter Udtoget af Atlemaal fra Str. 39 til 53 tffun 

at Sagaen allene har Gunnars Svar paa Atles 

forfie Tiltale, og Sangen derimod Hognes Dover 

ren over Vinges Drab St. 40. Kap. 46 om 

Giukungernes Død følger baade 9tfemaal og Atle⸗ 

vida. . Atles Opmuntring til fine Krigere er af 

Atlemaal, Hognes tappre Forſpar af Atleqv. Str. 

20, men da begge Sangene fortælle Kampen faa 

afbrudt, maatte Sagaſkriveren videre udføre Det. 

Om Trællen Hial hedder det í Atlemaal, at De 

toge fat paa den Usling for at dræbe ham i Hognes 

Seed, men at denne ei funde lide af høre Traællens 

Augſtſkrig, bad dem derfor af lade, ham være og 

blev mu felo dræbe Str. 57—61. . I Atleqvida 

fynges om, hvorledes Hials Hierte blev baaret ind 

for Gunnar og kiendtes af ham Gir. 23-26. Begge 

disſe Sagn forener Sagaen veð. af fade Trallen 

gribes tvende Gange. Atles Tilbud til Gunnar 

om at frelſe Livet, ved at robe, hoor Guldet lage 

tilligemed Gunnars Svar, ſtaaer i Atlequ. Str. 
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ar-22 og 28-29. Ogſaa Gunnars Skiebne í 

Ormetaarnet, der kun berøres Str, 62 i Atlemaal, 

fortæller Sagaen efter Atleqvida Str. 30—33, Det 

Træf i Fortællingen, at alle Slanger blev paa een 

tær neddysſede, findes i Oddrunar Gratr Ste. 

27-30 hvor der føles til, af det var Atles Mor 

Ber, der, forvandler til en Slange, beed Gunnar 

i Djertet. Da det ſees af Enden af det 39 Kap. 

at Sagaſkriveren ogfaa har fiendr denne Sang, 

have vi ſaaledes fuldftændigen fundet alle Kilderne 

til Fortællingen, og der er ingen Grund til at ans ” 

tage, at Sagaſtriveren ſtulde endnu have benyttet 

den Gang, der under Navn af Gunnars Slag fores 

fommer í Morna Gefið Thattr Kap. 2 S. 135 

Skalh. Udg. end mindre fan fra derne Saga hentes 

noget Bevis for Ægtheden af den Sang, der uns 

Der Magn af Gunnars Slag findes indryft í ane 

den Deel af Gæmundá Edda og ikle indeholder et 

eneſte nyt Trak. | 

Kay. 47 om Atles Dod er et fuldftændigt Ud⸗ 

tog af den obrige Deel af Atlemaal fra Str. 64 til 

Enden Str, 93. Ligeſom Kapitlet ender med af 

disſe Tildragelfer bleve beſungne í alle vað, hed⸗ 

der det i Sangens Glutning, at í ethvert Land 
levede Mindet om dette Fiendſtab. Eet Sted har 

Gagabibliothet, 2 Bind. 8 N 
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Sagaſkriveren moðerniferet Udtrykket, ved at fade | 

Atle fige til Guðrune, at han havde givet hende til 
Brudegave 30 gode Riddere, iftedetfor at Der 

ftaaer i Sangen Str. 93 tredive Trælle. 

J Refens Udgave af Edda fortælles alt fore 

teligen í 75 og 76 Dameſaga, med det Tillæg, at 

Ginfungerne, der og kaldtes Niflunger, før deres 

Afreiſe ſtiulte Fofners Guld i Rhinen, at Guldet 

deraf kaldes Niflungernes Arv eller Skat. Res 

ſens Udgave tilfsier endnu her, dog uden Hjemmel 

af Haandſtrifterne, de tvende andre poetiſte Navne 

paa Guldet, Rhinens Malm og Niflungernes Bag⸗ 

vaffelfe (rogr), begge Udtrykkene forefomme imid⸗ 

lertid andre Steder. 

Giukungeſtammens Undergang eller Guds 

tuneð fidfte Skiebne. 

Kap. 48 — 51. 

Gudrune vilde ſtyrte fig i Davet, men ſtore Bol⸗ 

ger drev hende til Lands; og Gun kom til den 

mægtige Kong Jonakurs Borg, der ægtede hende; 

og avledemed hende trende Senner, Hamder, Sorle 
og Erp. Svanhilde, der var Gudrunes Datter 

med Sigurd, og havde Faderens hvasfe Blif, 

a 
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bleb og der opfodt. Om hendes Deilighed hørte 

den mægtige Kong Jormunrek, og ſendte fin Søn. 
Randver tillige med fin Raadgiver Bife át beile 
for fig til hende. Hun blev givet ham imod Guds 

runes Raad. Da de feilede tilbage, eggede Bike 

Kongeſonnen at tale kierligen til Svanhilde, efs 

terði det bedre pasſede fig for Ungerfoende end for 

Bert gamle Konge, at eie fan vær en Mo. Efter⸗ 
åt de vare fomne i Land, fagde Bike til Kongen, 

át Svanhilde var Randvers Krille. Kongen bød, at 

Randver fulde hænges. Da han blev leðet til 

Galgen, plukkede han Fiærene af en Høg, og ſendte 

den til Faderen, ſom forſtod Betydningen, at han. 

ſels havde file fig veð fin Hæder, og bað, mar 

ffulde tage Sønnen ned; men Bike havde maget 

det ſaa, at han alt var død, Efter Bikes Raad 

ſtulde ogſaa Svanhilde lide en S Sfiændfeláðóð ; ; man 

bandt hende ved Borgporten, fot af nedtrædes af ; 

Heſte. Da hun loftede fine Dine paa dem, turde 

de ei trampe paa hende, men Bike fod drage ert 

Sak over hendes Hoved, og derpaa endte hun fit 

Liv. Gndrune eggede fine Sonner, Sorle og Ham⸗ 

der; til at hevne deres Syſter, og udſtodte Klager 
over ſit Livs Vanheld. Sonnerne reiſte, iførte 

* ſom intet Jern kunde bide, men advares 
$ á 
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des af Moderen at vogte ſig for Steen. Paa Veien 
fandt de Broderen Erp, og ſpurgte, hvað Hjelp 

han vilde yde, Han ſvarede ben, Haanden giver 

Haanden eller Foden Foden, Den tyktes de iffe 

at være flor, og dræbte ham, ” Lidt efter ſnublede 
Hamder, holdt for fig med Haanden, og fagde, 

Erp falte fandt, jeg vilde have faldet, hvis jeg 

iffe havde holdt mig med Haanden. Lidt efter 
ſnublede Sorle med den ene Fod, jeg vilde have 

faldet, fagde han, hvis jeg iffe havde ſtaaet pan 

dem begge. Da de fom til Jormunrek angrebe 

de am ſtrax. Hamder afhug hans Hænder, Sorle 

hans Fødder.  Hamder fagde, Hovedet havde nu 

været afhugget, hvis Erp havde været her. Man 

anfaldt dem, og de forføarede fig mandigen, Da 

intet Jern beð pan dem, kom en gammel Mand 

med eet Die og ſagde, man fEulde flaae bem með - 

Stene, og det blev deres Bane. 

Gudrunes Egteffab med Sonafur fame 
Svanhildes ulykkelige Skiebne, der, fortælles Kap. 

48=49, har uden Tvivl udgiort Gjenftanben for 
en tabe Gang. Thi om end Hovedbegivenhederne 

gjentages í de Sange, der ligge til Grund for de 

olgende Kapitler; og vare allerede fot Spaadom 
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arttydeðe af Brynhilde (Sigurdqø. 3 Str. 5859), 
ere Dog Træfféne om” den afpluffeðe Høg og Svan⸗ 

hildes Hiekaſt alt for poetiſte, til at denne Sagas 
{river felo ſtulde have lagt dem til. Eganhil“ 

deg Gfiebne var og i og for fig fel en Gjenftand! - 

der funde vælte Skaldene til at ſynge. 
so Kap. er et noiagtig Udtog af Guðrúnar 

Hvaut. 

51 Kap. om Sorles og Hamders Død 

kunde være et fort Udtog af Sangen Hamdis Mal. 

Hovedbegivenheden fortælles cens begge Steder; 

den eensiede Mand fremfiler Sangen Str. 24 

tydeligen fom Odin; men da Sangen har flere Træt, 
Sagaen flet iffe omtaler, og denne desuden fore⸗ 

filer Braðrene at angribe Jormunrek ufornoðente 

Tigen, imedens at Sangen fynes at lade Kongen 

forſt væbne fig Str. 19, er der rimeligere, at en 

anden Gang over der ſamme Xmne har været 

Sagaffriverens Kilde. Sangens profaiffe Efters 

ffrift vidner og om, af der have været flere Sange 

om den famme Gienftand, da der fige8 af den an— 

førte er kaldet Hamdismal in forno (ben gamle 

ang om Hamder.) | 

I Gnorreg Edda, høor, i — af Gul⸗ 
dets poetiſte Benavnelſer, den hele Sagnkreds For: 
teligen fortælles, forefomme fem Stropher af Brage 
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den Gamles D Drape om Regnar Lodbrok/ Hvori han 
beſang Sorles og Hamders Fald. Dette Kragment 

ſtemmer med Sagaen í at Jormunrek blev ſopende 
overfaldet af Sorle og Hamder, og lader derpag 

disſe blive ftenede af Jormunreks Krigere. Den 

proſaiſte Fortælling herom í Snorres Edda har 

nogle fane Afvigelfer. Svanhilde hedder det der, 

fad og blegede fit Daar, da Jormunrek, kommende 

fra Jagten, fod Heſtene gane over hende. J Sas 

gae feer man iffe rer nogen Anledning til Erps 
Mord, I Hamdismal antydes, fom om nogle 
Haanudtryk í hang Mund havde opirret Brødrene. 

Fortælleren í Edda føger paa fin Viis, men meget 

uſandſynligen, at forklare det, ved at lade de fo 
" Brødre, forbittrede over at høre Bebreidelfer af 

Modereun, dræbe hendes Yndling, for at hævne 

fig paa hende, Han afviger med Sagaen fra Cane 

gen í af fade Jormunrek blive overfaldet i Saone. 
JReſens Udgave, hvor dette læfes i 77—78 

Dameſaga er udeladt i Fortællingen om Svans 
hildes og Randvers Soereiſe, at De unge Menne⸗ 

ſter ſyntes godt om Bikes Forflag, at de burde 
ægte hinanden. Derimod tilføjer den trykte Ude 

gave, hvad. ikke findes paa dette Sted í Membras 

nerne, at Stenene kaldes Hamders og Sorles 

Forderv. 
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Ut Jormunreks Hiftorie allerede tiðlig er bles 

ven fat i Forbindelſe með Sigurds, ſees af Hynd⸗ 

luliod Gt. 23, hvor han faldes Sigurds Svigers 

fon, og afSiguedqv. 3 Str. 58 f. hvor Brynhilde 

ſpaaer Gudrune alle disſe Ulykker. Saxo anfører 

de ſamme Tildragelſer, men tillægger dem tildeelg 

andre Perfoner. Ifolge ham var der en Jarmerik, 
Konge í Danmarf og Sverrig, der paa et Soetog 
mødte fire Brødre af Hellespontiſt WÆRkt.  Efter 

at have fægtet i trende Dage, indgif de Forbund 

ſaaledes, at Jormunrek ægtede Brodrenes Syſter 

Soavilde, hvilfen disſe felv førte til ham. Kort 

efter drog han med en Har til Tydffland, og fod 

Broder, fin Son af det førfte Rgteſtab, bevogte 

Dronningen. Begge bleve ved Kongens Diemfomft. 

af hans ondffabsfulde Raadgiver Bife beſtyldte for 

ulovlig Omgang med hinanden, Kongen befoel at 

hænge Sønnen, men for ei at hedde en Barnemors 

der, ſtulde denne Dængen blot fyneg en Frettefættelfe, 

i det nogle Folk holdt et Bræt under den Hængtes 
Fodder, af maar disſe ligeſom af Mathed lode 

Brættet falde, Ynglingens Død kunde blive dem 

tilregnet. Soavilde ffulde trades af efte, og ba 

de forſte ſtandſede, ligeſom flagne af hendes Skion—⸗ 

hed, og Kongen blev tilboielig at erkiende hendes 

Uffyld, fod Bikke hende vende om, hvorpaa hun. - 
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blev ſondertraadt. Imidlertid kom Sønnens Sund 

lobende, og fudede over fin Herre, hans Falk blev i 

Bragt ind, den afplukkede fig fine Biær. Den fier⸗ 

loſe Ralf mindede Kaðeren om, at han vilde ſnart 

være bornlos, og han fendte ufortovet Bud at 

nebtage Broder, Bikke reiſte af Frygt for Straf 

til Hellesponterne, og forkyndte dem Syſterens 

Skiebne. Disſe angrebe Jarmerik, der indſlutter 

"fig í fin fafte Borg. Imedens de omringe denne, 

epfommer der Strid i deres Hær om Byttets Der 

ling, og be meðfable felv en Deel af deres egne 

Rolf. For fvage fil nu at angribe Borgen, raad⸗ 

føre de fig með en Der, der hed Guðrune, hvil 

fen flanger en Deel af Kongens Folk með Blindhed, 

faa de vende Vaabnene mod hinanden, imedens 

bryde Hellesponterne ind paa Slottet, Men under 

Tummelen kommer Odin, der fiedfe vifte fig font 
Fader mod de Danſte, borttager Dienforblindelfen, 

og da Hellesponterne veð Hexeſange kunde hærde fig i 

mod Eværð; lærer han at dråbe dem med Steens 

kaſt. Begge Harene odelagtes, Jormunrek havde 

miſtet Hander og Fodder. 

Ikke blot Hovedbegivenhederne af den eddiſte 
Fortælling, sg Navnene Jormunrek, Svanhilde 

og Bike gienkiendes í Saxos Beretning, men og⸗ 
fan mange enkelte Træt, Heſtenes Adfærd; den 
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afplukkede Kalt, Odins Ankomſt og Gteningen, 

hade en ſaadan Lighed, at man ei kan tvivle páa 
begge Efterretningers oprindelige Identitet. Af⸗ 

vigelſerne ere alligevel faa fore, at den ene For⸗ 

tælling ei fan være hentet fra den anden, og'ifær 

viſer Maaden, hvorpaa Gudrune nævites, at det 
var kun et forvirret Sagn, ſom til Saxos Tid 

knyttede disſe Begivenheder til Volſungernes Skieb⸗ 

ne, hvortil uden Tvivl den normeſte Grund maae 

føges i, át det var de tydſte Bearbeidelſer af disſe 

Gagn, ſom i det trettende Aarhundrede vare. í 

Danmarf de meeft bekjendte; og havde fortrayge 

de ældre Nordiffe, | 

"Et vigtigt Vink til disſe —5 egent⸗ 

lige Skueplads giver Jornandes de rebus geticis - 

cap. 24, der fortæller om den mægtige Erman⸗ | 

vif, at han havde ladet en roxolanſt Kone, der 

hed Sanielh, binde til vilde Heſte og ſaaledes fans 

derrives til Straf for hendes Mands Bedragerie. 

Konens Braðre, Sarus og Ammius, havde, for at 

hevne fig, fanret Ermanrik, fan at denne derefter 

var fvagelig. Navnene ere her alle bekiendte. Da 
Er í oldnordiſte Navne ofte udtales fom Jer, ér 

Ermaurik det felv ſamme Ravn, fom Jormunrek. 

Iſtedetfor Sanielh læfeg í en gammel Coder i det 

Umbrofianffe Bibliothe£ (I. A. Saxius Rerum 
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tal Script. T. 1. p. 203) Souifda, det — 
Svanhilda meget nær; og Saurle og Hamder kun⸗ 

he let gienkiendes i Sarus og Ammius. Aarſagen 
til Svanhildes Straf er efter Jornandis Angivelſe 

meget uſandſynlig. At Ermanrif farlig fnaret 

overlevede Brødrenes Anfald, ſtemmer með Sas 

gaen, og er tilligemed Brødrenes Navne et Bevis 

for det islandſte Sagns høie Elde. ; 

J de tyðffe romantiffe Digte, fom vi have | 

tilbage, findes intet Spor til Begivenhederne með 

Gaurlé og. Hamder, men af de i det tolvte Aars 

hundrede maae have været befinngne í Kolfefange 

enten í Tydſkland eller í Stalien, fees af et Meme 

ran omtrent fra det tolvte Aarhundrede í det vas 

i bifanfte Bibliothek *) hvor der í et Tillæg til Jor⸗ 
A - 

”) Sfølge Yeringfkiold i bang Noter til Cochlæi vi- 

ta Theodorici regis Ø, 276 et bet en Pergament: | 

toðer af Jornandes Mo, 1890 í 8 fom han anflog. 
at være 500 War ældre end fín Tid, ved hvis Ende “ 

læfes følgende: Hisce perlectis diligenterqve pro= 

spettis, perpendat, qvi discernere noverit, qvo- 

modo illud ratum teneatur, qvod non solum vul- 

gari fabulatione et cantilenarum modulatione 

usitatur, verum ætiam in qvibusdam chrónicis an- 

notatur, seilicet, qvod Ermenericus tempore 

Marciani principis super omnes Gothos regnaverit 

& Theodoricum, Dietmari ſilium, patruelem 

suum, ut dicunt instimulante Odouaccare, apud 

áÁttilam Hunnorum regem exulare coegerit, Cum 

Kk 
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nandis Hiſtorie vttreð ben Mening, at Gatuð og | 
Annibus ere be), ſom afmindefigen faldes Sarel= 

lus og Hamidiech, Da juſt ſammeſteds foran bleb 
talt om Folfefange, fan neppe omtvivles, at det jo 

var ved disſe, at Brødrenes Navne vare befjende 

te. Den færde Gram mener i fine Noter til Meur ⸗ 

fit hist, Dan. S. g7 at Jornandes er den enefte - 
"Kilde til det hele Gagn, ſom manffee í ceneller 

anden af Middelalderens Romaner var bleven uds. 
ſmykket, og af Islanderne, da de begyndte at faae 
Smag paa romantiffe Fortællinger, vilkaarligen 
overførtes paa nordiffe Begivenheder. Men Overs 

eensſtemmelſen med Jornandes vifer blot, af denne 

har optegnet en Begivenhed, fom Folfefagnet pag 

fin Viis bearbeidede. Saxo fan iffe have hentet 

fin Fortælling fra Jornandes, dertil er den alt for 

afvigende, vifer Spor af-er forvandffer Folkeſagn, 

og har dog adffillige oldnordiſte Træf. ISlænderne 

kunne ei have hentet deres Efterretninger fra tydffe 

a 

Historiographus narret Ermenericum, Gothorum 

regem,  multis regibus dominantem tempore 

Valentinianis et Valentis regnasle, & a duobus 

fratribus, Saro & Ammio, qvos conjicimus eos- 

dem esle, qvi vulgariter Sarello "& Hamidiech 

dicuntur, vulneratum in primordio egressionis 

Hunnorum per Meotidem paludem. - 
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Romaner, thi með disſe bleve be forſt bekjendte i 

det tolvte Aarhundrede, og allerede í det niende og 

tiende Aarhundrede bleg Saurles og Hamders 

Drab befunget af islandſke Skalde. Hertil Fons 

mer, at ingen af alle den tyðffe Middelalders 
Digtninger, ſom hidtil ere kundgiorte, Fjender det 

mindfie til Gudrunes fiðfte gteffab og ſammes 

' Følger. Vel havde man og i Tydſkland en vidts 

— 

loftig Fortælling, ſom vi lære at kjende giennem 

Vilkinaſaga, om den onde Sibich, viſt nok bert 

famme ſom Bife, der var Raadgiver hos Kong 

Ermanrek og voldte hans Sonners Dod, men denne 

Fortælling er losrevet fra al Forbindelſe med Gude 

rune. og hendes Slægt, ſtaaer derfor heller iffe í 

nogen Sammenhæng med Beretningen hos Jornans 
beð, og tjener juft til veð Modfætning at vife de 

norðiffe Gagns ftorre Reenhed. Neppe vil matt - 
derfor kunne forflare fig disſe Sagns Tilværelle i 

Morden, uden ved af antage, at gamle Sange lig 

dem, Der tiente Jornandes til Veiledning, vare 

om disſe Begivenheder fomne til Norden, og ere 

Der blevne Enytteðe til den obrige Sagnkreds om 

——— Skiebne. 

— 
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Aslaugs Ungdom. 

Kap. 52. | 

Da Heimer paa Heimdal ſpurgte Sigurd og 

Brynhildes Død, og at man vilde dræbe deres Dats 
ter, der opfoftredes hos ham! fod han fig gisre en 

fior Harpe, ſtiulte Pigen tilligemed mange Kleno—⸗ 

Díer i denne, og vandrede derpaa til Norden. Hau 

gav hende Løg at fmage, der havde den Egenſtab, 

for lang Tid at funne ernære et Menneffe. Naar 
Pigen græd, fvillede han paa Harpen, og hun fang, 

Tilſidſt kom han til en lille enlig Gaard i Norge 

der hed Spangerhede, hvor Ber boede en gammel 

Mand, ſom hed. Afe og hans Kone Grima. Deir 
mer udgav fig for em Betler, men Grima mær 

fede, at en Stump Fofieligt Klæde ſtak ud af Havs 

pen, og at han felv: havde en tyf Armring af Guld 

under fine Mialter. Dun lukker ham ind í en Byg⸗ 

Made, og da han var indſovet, ægger hun fin Mand 

til at dræbe ham. Derpaa floge de Harpen i Styk 

fer, og ſtudſede ved at finde et deiligt Pigebarn. 

De fþurgte om hendes Et, men hun fvarede dem 

ikke et Ord. De troede hun var ſtum, og beſlut⸗ 

fede át udgive hende for deres Datter; men for af , 

Hendes Skionhed ei ſtulde robe dem, da de felð vare 
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flygge, vilde Gríma giste hende ffallet, indſmore 
hendes Hoved i Tiære, og lade hende í flette Klæ⸗ 

der forrette det værfte Arbeide. Aslaug vote nu 
op i megen Armod. R 

Om Aslaug findes ingen EMI Sang. Den 
hele Fortælling er endog aldeles fremmed for des 
gamle Sagakreds, der ikke tillægger Brynhilde nos 

get Barn, og endnu mindre fan antage, at hun 

havde et med, Sigurd. - Brynhilde kaldes Moe/ 
da Gunnar beilede til hende Gripesſpa Str. 36, 41 

Sigurdqbu. 3 Gt. 4. Hun ſiger til Troldqvinden, 

da hum kiorte til Baalet, at hun havde lagt otte 

Natter hos Sigurd fom Syſteren boð fin Broder 
(Aelreid Brynhild. Str. 11.) og felv dette Sted 

figter uden Tvivl til "Sigurds ſenere Beſog 608 

hende; hvor det dragne Svard blev lagt mellem 

dem, thi det var alene dette Beſog, Gudrune havde 

fadet hende høre. Ved det førfte Beføg ; der om⸗ 

tales í Brynhildarqu. 1, havde Sigurd kun lyttet 
til hendes wife Tale. Dun figer felg í Sigurdqø. 

3 Gt. 33, at hun ikke vilde have havt nogen Mand, 
for hun faae Gigurd í Giukungernes Sel⸗ 

ſtab komme indridende í Broderens Gaard. 

Det var ogſaa ganffe ſtridende mod hin Oldtids 
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Sæder, at den ſtolte Skioldmoe fulde uden fine 
Frenders Minde, uden at have drukket det hoj— 

tidelige Feſtensol, have hengivet fig til Beileren, 

og derpaa fadet ham uden videre reiſe bort. Here 
til kommer endelig Gammenligning med be tydſke 
Gagn, der, fom vi fiden (Fulle fee, endnu: beſtem⸗ 

tere moðfige, at Brynhilde fan ved Sigurd have 

havbt nogen Datter. 

J Sagaen er vel Aslaugs Hiſtorie bleven 

indledet Kap. 36, hvor Brynhilde, forladende 

Heimers Borg, giver. ham fit Barn i Forvaring, 

maaffee og antyder Kap. 39 S. 80 af Gunnar, ſom 
en gyldig Grund til at drabe Sigurd; alligevel 

ſtaaer den í Modſigelſe med det Foregaaende. Kay. 

32, 36 foreſtilles Deimer, font en mægtig Hovding, 

der boede paa Hlindal. Derimod er han Kap. 32 

en gammel forladt Kriger; der boede í Heimdal, og 

maae flygte ſaaſnart han hører Brynhildes Død. | 

Aslaug ſkal have været tre Mar; da Sigurd døde, 

men tre Mar ere neppe tilftræffelige til alt det, | 

Sagaen beretter at være feet; fra Befsget hos 

Brynhilde til Sigurds Død. Thi efter at Sigurd 
havde opholdt fig et halve Mar ved Giukes Hof, æg 

fede hatt Gudrune, drog derpaa vide over Land . 

med Ginfungerne, og svede megen Hædersdand Kap. 
35, 47 og nu forſt beilede Gunnar til Brynhilde. 
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Fortallingen er í felv meget uſandſynlig, 

baade at der tre Wars Barn kunde indſluttes í ert | 
Datids Harpe, og af Heimer ſtulde midt inde fra 

Tydſtland behøve forklædt at tye til Norge for at 
finde Sikkerhed. Ved intet kronologiſtt Kunfigreb 

fan belfer Aslaugs Levetid, der beſtemmes ved 

"hendes Gemals Regnar Lodbroks, blive bragt til ; 

at ftemme med Sigurds. 

Fortallingens Tone et meget naiv og femmer 

lig gammel, men bærer flet intet bigterift Prægr 
taar Skildringen undtages af Heimers Død. Mogle 

have. lagt megen Vægt paa den Omſtaændighed, 

Torfæns beretter í den forſte Deel af hans norffe 

Hiſtorie &. 491, at í hans Tid mod Enden af det 
fyttende Aarhundrede levede endnu paa Spangar⸗ 

hede í Chriftianfands Stift Sagnet om en danſt 

Dronning, Aadlov, ſom der fulde være bragt hen 

i en Guldcithar, og under Navn af Krafe vogtet 

Gedder, Hvorfra endnu Stedsnavnene Krakebek og 

Guldvig, famt Fruentimmernavnet Aadlov. Disfe 

Bondefagn bevife neppe noget, thi det funde faa . 

let {fee, at den romantiſke Hiftorie om Aslaug, der 
var almindelig befiendt í Norge, fan have foran⸗ 

lediget Spangerhedes Beboere for nogle Aarhun⸗ 

dreder ſiden, til at ville forplante Aslaugs Minde. 
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Bi anſee derfor denne Fortælling om. aslaug / 
for ikke at henhore til den ældfie Sagnkreds om 

Volſunger og Giukunger, og henviſe den nærmere- 

Underføgelfe om ſamme til Megnar Lodbrogs Sas 

ga, fra hvilfen den uden Tvivl, ved en ſenere Bear⸗ 

beider af Volſungaſaga, er bleven føler til Det Dvs 

rige. | 
* 

Volſungaſagas Affattelſestid kan nogenlunde 

beſtemmes ved Sammenligning med de andre island⸗ 

ſte Minder om de ſamme Begivenheder, nemlig: 

de eddifte Sange ſelv de proſaiſte Stykker, der 

forbinde dem fil en heel Samling, Snorres Edda, 

Nornageſts Saga og Vilkinaſaga. At de eddiſte 

Sange felv ere ældre end Sagaen, fan ingen drage 
iTvivl. Uden endnu at tage Henſyn til de andre 
Grunde for disſe Sanges EXlde, vifer den bfotte 

Sammenligning mellem dem og Sagaen, at denne 

„ flere Steder har misforfaaet (f. Cr. Kap. 411) 

ſtundom moderniſeret Sangene (Kap. 47) og Bet er 

ofte aldeles tydeligt, at Verſene ere blevne oplafte 
i Proſa. Nogle Steder i Sagaen f. Er. Qap.25 , 

om Gripers Spaadom og Kap, 41 om Granes Sorg, 

forftaaer man forſt * ved at tye til deres poetiſſe 

Kilde, — 

Sahabibllothet, a Bind G 
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Disfe hiſtoriſte Sange ere forfynede med pro 

ſaiſke Forerindringer eller Efterſtrifter, ſom veð - 
ſtundom at henpege til det foreganende forbinde 

Sangene til et Helt, og denne Samling er igjen 

forbundet med de mythologiſte Sange om Aſernes 

Bedrifter til af udgisre et ſtorre Heelt. Sangene 

felv have faa megen Lighed med hinanden Mat 

den, der fandt Behag i at ſamle den ene Klasſe 

af disſe, neppe heller kunde være ligegyldig for den 

anden, og Conen í de profaiffe Tillæg røber ceng 

Behandlingsmaade. Hertil fommer endnu Meme 

branernes BefFaffenheð. Baade Ben Hovedcodex af . 

de eddiffe Sange, Biſtop Bryniolf Svendſen fandt 

i Island 1643, dg nedfendte til Kong Frederik 

den tredie, omfatter: faavel de fiftoriffe, fom my⸗ 

thologiffe Sange, og det Fragment blandt de ave 

tnæmagnæanfte Haandfſkrifter, der er det enefte Mem⸗ 
bran, der foruden bin Coder indeholder nogle af 

de mythologiffe Sange, har og et Stykke af Qpa⸗ 

det om Vaulund, og antyder faaledes , at ogſaa 

"Der, de mythologifte og td Sange vare fore 

— bundne. | 

Gamleren har kiendt endnu flere gamle Sange, - 

thi han citerer det gamle Volfungaqvæde og Sans 
gen om Kare i Åelgagv. 2 Sf 12, 49, det gamle 

Guðrunargvæðe i Brynhildarqgy. 2 Et. 19; han 



Volſungaſaga. 99 

nævner og fidftanførte Sted de tydffe Beretninger 
om Sigurd, og fammenligner dem med de nordiſte. 

Han meddeler fiundom í fine proſaiſte Tillæg ſmaa 
hiſtoriſte og geographiſte Oplysninger. Alt dett, 

pasſer godt paa Samund Frode, der var bekiendt 
for fin Lærdom, havde reiſt udenlands, var ſam⸗ 
tidig med Are Frode, fom gav ham fit hiftoriffe 

Vært til Gjennemfyn, og {Erev felv de norfte Kon⸗ 
gers Hiftorie fra Harald Haarfager til Magnus 

den Gode. Som den ene af de to aldſte Hiſtorie⸗ 

ſtrivere maatte han have havt Anledning til at 

famle be gamle Dvað, og Bette var fnarere át 

vente af ham, end af Are Frode, der, ifølge Snor, 

teg Vttring í Fortalen til Heimskringla ſynes at 

have Íagt for liden Vægt paa de gamle Skalde, 

qvad. Da vi imidlertid ikke have andre beſtemte 
Vidnesbyrd for at Gæmund var Samleren af de 
eddiſte Sange, end et uhiemlet Sagn mellem Is⸗ 
lænderne fra det fertende maaſtee bet femtende Mars 

hundrede, maae vi tilſtaae: at det er mrget mus 
figt at een eller anden! vé ubefjendt Jólænder fan 
have foranflaltet en Samling, der iffe. fordrede 

ſtorre Grad af Lærdom, end form maae, have fur: 

Det Sted hos flere af Øens anfeeligere Mænd i 

det rate Aarhundrede, Men hvo der endog har 

foranftaltet denne Samling, bliver der heift rime⸗ 

& 2 
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ligt, at den er ældve end Snorres Edda ). Alles 
veðe de tvende Membraner, der have bevaret os 

disſe Sange; høre til de ældfte islandſte Haand⸗ 

ſtrifter, og ere uden Tvivl fra Def trettende Mave 

hundrede, altfaa omtrent famtidige med Affattel⸗ 

ſen af Snorres Edda. Sammenligningen mellem 

begge disſe Samlinger viſer dette end tydeligere. 

Bar Gamlingen af Skaldeqvadene ſenere end Snor⸗ 

ves Edda, hvorfor optoges Da ikke í hin flereSange, 

fom í denne enten helt eller í Brudſtykker anføres | 

Grottefangen, Thjodolf af Hoines Hoſtlaug, Ei⸗ 

líf Gudrunſens Thorsdrape, Brage den Gamles 

Drape over Regner Lodbrok, hans Qvad om Thors 
Kamp [med Midgardsormen og Heinidalsgaldr? - 

Sepnligen citerer Snorres Edda enfelte Stropher af 

de Sange, den anden Samling har opbevaret ; men 

de Gange ſom Snorres Edda helt har optaget, 

ære netop ſaadanne, der flet ikke findes i den ane 

den Gamling, hvilfen Omftændighed neppe kunde 
være blot Tilfældets Bærf. Dette antyder, baade 

at ben ſaakaldte Semunds Edda maa være ældre 

9 See vita ——— foran Edda S. IX eg min 
Afhandling om Authentien af Snorres Edda i det 

ſtandinaviſke Literaturfelſtabs bamse for 1812 

S. 75 fr 

— 
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end Snorres, og at der ingen anden Samling ga⸗ 

ves af de ældfte Sange. 

Denne Samling viſer ſig allerede i át Ynd" 

hold ældre end Volſungaſaga, ved flet ikke at oms 

tale Aslaug, font í den fenere Sagnkreds faa nie 

knyttedes til de æjdre Minder. Stilen i de pros ag 

ſaiſte Stykker bærer ogfan et ældre Præg, end den 

i hvilken Volſungaſaga er forfatter, Sammenligne 

vi desuden denne Saga med de ældfte Fortællinger 

om Island felo, der hidrøre fra Gegyndelfen af 

det tolvte Aarhundrede; finde ví. en ſaadan For⸗ 

ſtiellihhed i Sprogets Form, af vi nodes „til at 

fætte dens Nedſtrivelſe i det mindſte et Par Mens 

neffealdere ſenere eller hen i det trettende — 

drede. 

| Men fan Sagaen iffe før være ———— er 
den ſandſynlig ikke heller for forfattet; thi neppe 

fan den være i fin nærværende Form gaaet igjen— 
frem mange Munde, for den blev fort i Pennen; 

da man faa beſtemt fan paaviſe dens forſtiellige 

Kilder; da Digterudtrykkene fremtræde faa tydeli⸗ 

gen mange Steder, at det er hoiſt ſandſynligt, 

af den, der ſammenſatte Sagaen, felv har gjort Ude 

toget af Sangene; enten han faa havde Diðfe í fin 

Hukommelſe eller í Affkrift liggende for fig. Er 
da nu Sagaſtriveren yngre end Sagaens Samler, 

N 
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a 

er det i fig ſelv seiði: at han har benyttet 

dennes Værk, endſtjont ingen udtrykkelige Vidnes— 

Byrd derom ere tilbage; thi heller ingen indvortes 

Grunde ſtride derimod. Edda har vel adffillige 

Sange, der ei ere benyttede í Sagaen, nemlig 

BVolundarqvida, Delgaqviða Haddingiaſkate, Åels 
teið Brynhildar, Gudrunarqo. 1 og 3, Oddru⸗ 

nargratr. Dog kunde SagafÉriveren have havt 

tilftræffelige Grunde til at forbigaae disfe, omend 

ſtjont han fjendte dem, thi de tvende ferfte vedkom⸗ 
me flet iffe.Gagnfreðfen, og de ſidſte følge stils - 

deels afvigende Sagn, faa be ei godt funde optar 

ges í Fortællingen Paa den anden Side har vel 

ogſag Sagaſtriveren benyttet adffillige Sange, der 

iffe fandtes i Samlingen, nemlig om Volſung og 

hans Forfædre, om Sinfjotle og Sigmund, om 

Sigurds Barndom 03 Gudruns tredie WÆgtefFab ; 

men da Eddas Samler ſelb nævner gamle Sange; 

uden: af optage dem; fan han og have, havt fine 
Grunde hvorfor han forbigif disſe; maaſtee forði 

deres Form iffe behagede ham, eller iffun Brud⸗ 

ſiykker af Sangene vare tilbage. Muligt er det 

og; at en ſenere Mand fan finde en Efterflæt, Der 

har undganet en ældre Samlers Opmarkſomhed, 

ligefom og; hvad ovenfor er berørt S. 48, at Sas 

gaen i Sigmunds Hiſtorie ſynes at folge aldre 
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Sagn end Sangenes Samler. Men denne Om⸗ 

ftændigbed tjener tillige til at viſe, at Gagalfripes ; 

tei levede paa en Tid, hoor de. ældgamle Sagn Ar: 

iffe endnu vare forvanffede, og mange Gange end | 

erindredes. Denne Tidspunkt fan neppe antages 

fenere end det trettende Aarhundrede. Til ſamme 

Tidsalder henvifer og Sammenligningen med Suor⸗ á 

veð Edda og Nornageſts Saga. i — 

Fortællingen om Volſungernes Sfjebne, der 

findes í Snorres Edda (efter Reſens Udgave 63— 

78 Dameſaga, efter Haandſkrifterne mellem Sule 

ders poetiſte Benævnelfer) følger Sangene nsie, og 
fremmer for faavidt med Sagaen, men har tillige, 

fom vi forhen have anført, adſtillige færegne Til⸗ 

læg ; fyvilfe Sagaffriveren fandfynligen havde bes 

nyttet, hvis han havde fjendt dem. Dette í For⸗ 

bindelſe med nogle. forhen gjorte Bemarkninger før 
nes at vife, at Fremſtillingen i Snorres Edda er 

yngre end Volſungaſagas, og at altſaa vor Sagas 

Affattelſe maa henfores til Begyndelſen af det tret⸗ 

tende Aarhundrede. 

Denne Tidspunkt er og den rimeligſte, — 

den islandſte Litteraturs Gang. Da vare de fleſte 

Fortællinger, ſom angif Øens Bebyggelfestid ale 

lerede neðffregne, man var altſaa vandt til at 

ffrive, morede fig veð Sagaer, og maatte nu let 
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falde paa af udarbeide en ſammenhangende Fortel⸗ 

ling om den Sagakreds, hvoraf Digterne hentede 
deres Billeder, hvortil faa mange bekjendte Sange 
frenibøde et rigt Stof, og ſom veð fin Forbindelſe 

med Regnar Lodbrogs Hiſtorie giorde hine Oldti— 
dens Helte dobbelt mærkelige, ſom Stamfadre bande 

for Øens fornemfie Slægter og for de danffe og 

norſte Fyrſtehuſe. 

Nornageſts Gaga, ber mane være nedſkrevet 

i Midten af det fiortende Aarhundrede, henviſer 

uðttyffeligen Kap. 5, S. 15 til Sigurd Fofnes⸗ 

banes Saga ſom indeholdende Efterretning om Sis 
gurds forfie Beſog hos Brynhilde paa Hindarhede. 

Heraf følger, at til den Tid en Enga om Sis 

gurð maae have været forfattet og befjendt. Da 

nu tillige Nornageſtsſaga juft omtaler de af Sis 

gurds Forfedre, ſom i Volſungaſaga ere næv, 

nede, famt nogle af de om dem der anforte Trak, 

og desuden giver et med denne Saga overeensſtem⸗ 

mende Udtog af Sigurds Hiſtorie; fan der neppe 

omtvivles, nt Sigurd Fofnesbanes Gana er der 

ſamme Fortælling, ví nu kiende under Navn af 

Bolíungafaga. - Vel finder man nogle Smaafors 

ſtielligheder det Enkelte mellem begge Sagaer. 

Forfatteren til Fortællingen om Nornageſt har 

kiendt adſtiſlige nu tabte Sagn og Sange, batt 
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har tilføiet enkelte Trak, der røbe Aanden af en ſenere 
Tidsalder, end den hvori Volſungaſaga er forfattet, 

men dette figner ikkun til at beftyrfe det angione Tids⸗ 

forhold mellem begge Sagaer. Begges Tone røber 

en Forffiel af et Marhundrede, og dog mage Morna - 

Gefið Saga være bleven nedffrevet paa en Tid, da - 

de gamle Sagn endnu iffe vare gangne af Minde. 

Mere indviklet kunde Forholdet til Vils 

kinaſaga fyneð at være, — Det vil í det Følgende 
blive beviiſt, at fidfinævnte Saga iffe er yngre 
end det fiortende Aarhundredes Ende, og iffe 
ældre end ſammes Midte, Dens Forſtiellighed 

fra Volførgafaga er paafaldende, uagtet Ind⸗ 

holdet er for em Deel det ſamme. J denne herſker 

den oldnordiffe Tone, hin bærer helt igiennem Præg 
af fremmed Derfomft; í hin fremtræde de gamle 

Guder í adffillige Myther, denne indeholder, med 

Undtagelfe af Sagnet om Baulund , blot de ævetts 

tyrlige Kampe og Handelſer, ſom findes í de vor ; 

— mantiſke Digte fra Middelalderen; i hin tages ſtedſe 

Henſyn til gamle hiſtoriſte Sagn, denne blander 

Tider og Steder uden Betænfelighed mellem hinan⸗ 

den; í hin er Volfungeflægtens Gfiæbne det ene⸗ 

ſte Rmne, i denne er ſamme indvævet í Fortælline 
gen om en Mangde andre Heltes Hændelfer oa Ber 

Drifters í hin er Sproget femmelig rent, i denne 
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blandet med fremmede Ord og Talemaader. Vol⸗ 

fúngafaga endelig anfører mange Brudfiytfer af 

gamle Skaldeqpad, Vilkinaſaga intet, men beraa⸗ | 

ber fig adffillige Steder paa tydſte Digte. Saa—⸗ 

ledes vidner Indholdet af begge Fortællinger tydes 

ligen om, at Bilfinafaga maae være en feneré med | 

mange Tillæg forøget Fremftilling af Volfungernes 

Efiebne. Hertil kommer, at hvis den Sammen. 

hæng mellem Thidreks Hiftorie og Volſungernes 

ſamt Giukungernes, ſom Vilkinaſaga fremſtiller, 

havde været Volſungaſagas Forfatter bekiendt; er 

det iffe rimeligt, at han uagtet den Vidtloftighed, 

hvormed Hovedbegivenhederne fortælles, kunde 

have gaaet dette aldeles forbi. - Naar vi alligevel 

finde, af det 31 Kap. í Bolfungafaga fremmer ords 

ver overeens med det 166 Kap. í Vilkinaſaga, og 
dets hele Indhold og Tone vifer, at det maae være 

— hentet fra fidft anførte Saga; følger deraf intet | 

videre, end af en af Volſungaſagas Afſtrivere har 

indffudt dette Kapitel, ſom en pasſende Skildring 

paa Sagaens Helt, hvilfet og beſtyrkes ved Sar 

pitlets Forhold til bet Foregaaende og Efterfol⸗ 
gende; thi Fortællingen bringes flet ikke videre í i 

Dette Kapitel, og der følgende begynder netop paa 

ſamme Maade, nemlig at Sigurd red” bort. Ses 

nere Afſtrifter af Sagaen indeholder flere Exempler 
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paa flige fra Vilkinaſaga hentede Tillæg ). Dette 

= 

Indſkud fan altfaa iffe hindre 08 í at betragte den 

Modfætniug, fom ber findes í Maaden, paa hvil 
fen begge Gagaer have behandlet det ſamme Æmney- 

form et Bevis for Volſungaſagas hoiere Ælde. 

J Kisbenhavn findes ingen Membraner af 

derne Saga, men eet Papirafſkrift í den ældre 

Kongelige Manuſkript; Samling og Affkrifter í den 

arnæmagnæanffe. Desuden befidder og Profesſor 

Thorlacius en Afſtrift med nogle nyere Tilfærninger. 

Dette er tilligemed det arnæmagnæanffe No. 281 

i 4. bleven collationeret af Dr. Adjunct Schalde⸗ 

mofe, der har havt den Godhed at meddele mig 

Barianterne, fom í det Dele ikke vare betydeliger 

et Par af de vigtigfie ere i det foregagende blevne 

FN > 3 et Vapirhaandférift af Volfungafaga tilhørende 
Profesſor Thorlacius, føjes til Kap. 35 Sigurd 

rv dvelt langa hryd med Isunga Kongi og sidan 
med Thedrik af Bern sem greinir f sögu hans 9: 

Sigurd opholdt fig længe hos Kong Hung og fiden 

hos. Thedrik af Bern, fom meldes i hans Saga 

Kap. 45 i Skildringen af Giukungernes Strid 

med Xtle fgieg til Thar var tha med Atla Konge 
"af Bern, enn ei er thess gierid, at han atte lut, 

thesla bardaga edr hans menn 3: Kong Thedrik 

af Bern var ben Gang hos Kong Atle, men bet 

fortælleð ei at han, eller þang Folk habde Deel 

denne Strid. 
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anførte, De Býtige Affkrifter har jeg prøvet paa 

enkelte Steder, og fundet dem overeensſtemmende 

med den tryfte Text, der findes í Biørners Kem⸗ 

pedater, ledſaget med fvenfE og latinſt Dverlæts 

lg telfe. Bed alle disſe Haandftrifcer findes det Mar⸗ 

felige, at de ere forenede med Regnars Saga, og 

fore alle den ſidſtnxvnte Sagas Ravn til Over⸗ 

ſtrift. Biorners Text er bleven aftrykt í Profes⸗ 

for von der Hagens Altnordiſche Sagen und Lie⸗ 

Re der melde gum Fabelkreis des Heldenbuchs und der 

Stiebelungen gebiren, Breslau 1812. ater Th. 

Denne Lærde har og udgivet en Overfættelle 

deraf í fine nordiſche Heldenromane 4ter B., hvor 

han tillige har forudftiffet en indholdsrig Fortale 
om Sagaens Sammenhæng med andre hiftoriffe 

Minder. | | 

Norna Gefts Saga. 

| Der fortælles, at tre Aar efter at Gudmund fra 

Gleſisvol havde ſendt de tvende Gendebud til Kong 

Oluf Tryggveſen, for af paahexe ham Ondt; Form 

ei Aften en Mand til Kongen, der faldte fig Geſt, 

ham blev anviiſt Leie mellem de andre irðmænd, i 

- 
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Om Natten vaagnede Kongen (der fade í een — 

Cal med fine Mænd) og ſaae, af en Alf eller Aand 
var kommen ind i Huſet, gif til alle Senge vg 

ſtandſede ved den Nyekomnes, ſigende: "her ev 
ſtærk Laas for tomt Huus.“ Om Morgenen lod 
Oluf falde Geſt for fig, og erfarede, han var 

danſe af æt primſigned*) men ikke dobt, hvors 

for Alfen Havde falt om Laaſen fot det tomme Huus, 

efterdi den Udobte havde korſet fig for han ſov ind. 

„Savrigt forſtod Geſt at ſpille paa Harpe og fora 

tælle Gagaer. a Å 

Lidt før Juul Form Ulf den røde hiem fra Le⸗ 
dingsfærd og medbragte blandt andre Klenodier, en 
Ming, ſammenſat af fyn Slags Guld, fom Kong 

Half havde eiet. Denne Ming gif for fin Sielden⸗ 

hed rundt í Herberget **), hvor alle ſadde og drak, 

thi den Gang vare endnu ikke Haller byggede i - 

Norge. Alle rofte Ringen undtagen Gef. Da 

„man fpurgte ham, hvorfor þan iffe ændfede Dette 

Klenodie, fvareðe han, han havde feet bedre Guld 

før. Nu Íoe Kongens Folk, og væddede fire Mart 

) Betegne med Korfets Tegn. ” - 
24) Herberge kaldes ber ben ſtore Hal, hvor Senge⸗ 

ſtederne vare bag Bænke: ne, og man baade ſov og 
braf. Fra Oluf Kyrres Tiv erholdt — — 
sn ——— Indretning. 

⸗ 



110 Norna Gefið Enga, 

Est mod hans Kniv og Belte, at han ei fulse Å 
„vife dem noget bedre, Han tager derpaa fin Harpe 

og ſpiller længe for dem, beðft fyilte han Gunnars⸗ 

flag, og Betsfiðfte Etyffe var den gamle Gang om 

Gudrunes Anſlag (Gudrunar brögd hinn forno) 
ſom man iffe for havde høre. Morgenen efter 

ffulde Kongen dømme, þys der havde vundet. Geſt 
fremvifer Da et Stykke af en Gaðelring, ſom Kong 

Olaf erkiender for at være bedre Guld. Kongen 

bad ham derpaa fige, hvorledes han havde faaet 

dette Stykke. Geſt fvarede han vilde nødigen; da 
man neppe vilde troe ham, men fortælfer dog om⸗ 

ſider følgende: Rygtet om Sigurd Sigmundſens 

| Kiekhed „havde bragt ham til at reiſe til Frack⸗ 

Jand til Kong Hialprek, ber var og Dvergen Reigin, 

ſom lærte Sigurd mange Ting, vg eggede hám til at 

bræbe Kofner. Geſt fom i Sigurds Tienefte og 

fulgte ham paa Toget mod Hundings Sonner. Si⸗ 

den havde Sigurd dræbt Fofner og Reigin, og 
havde beſogt Brynhilde paa Hindarhede, hvor det 

var gaaet ham, fom ber fortælles i Sigurd Fof⸗— 

nesbanes Eaga, og havde fiden ægtet Gudrun 

Gíiufebatter. Geſt havde fulgt Sigurd Sigmund. 
fen til Danmark, han havde og været hos ham, 

da Kong Sigurd Ring havde ſendt Gandalfs Son⸗ 

ner til at fræve Skat af Giukungerne. Sigurd 
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feileðe da atter Morð paa til Holſteen og landede 

ved Jarnamod, kort derfra var Valpladſen be⸗ 

ſtemt. Med Gandalfs Sønner var Starkodder Stor⸗ 

verksſon fra Fenhring i Norge, ſom anrettede et 

ftort Nederlag paa Dæren, indtil Sigurd modte 

ham, og drev ham bort ved af hugge ham to Taen⸗ 

der ud af Munden. Den ene af disſe havde Geſt 

taget med ſi ig, og hængt í en Sloffefiræng i Dans 

matf, den veiede fyo Orer. En Dag Sigurd 

vilde fætte over en Groft, ſprang Heſten Grane faa 

ſterkt, at Bryfigiorden gif i Stykker, og Ringen 

faldt ned; Geft bragte den til Sigurd, ſom ſagde, 
han kunde beholde den, dette var Guider, hart 

havde taget frem. Han vifte dem og et Daar af 

Granes Hale fyv Alen fangt. 

Kong Dluf morede fig veð at høre Geſt for⸗ 

tælle, og bad ham naſte Dag fortælle mere, 

om hvordan det var gaaet med Guldet. — fær 
fpurgte Kongen, Hvorledes Sigurd var kommen 

af Dage, Geft ſparede: "De flefte fige, at Gut⸗ 

form Gíufefen giennemſtak ham i Gudrunes Seng, 

iydſte Mænd fortælle, at Sigurd bleg dræbt í 

Skoven, og Bagtlerne fagde, at Giukes Sønner 

havde dræbt Sigurd, da de rede fammen til Thinge, 
men alle vare enige i, at de foege ham, Da han 

bar tryg”. Geſt fortalte og om Brynhildes Død, 
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at da hun, kisrende til Baalet, kom forbi en Klippe, 

fiod Settinben veð Hulens Dør og bebreidede Bryn 
hilde hendes Adferd mod Sigurd, og qoad en 

Haanſang mod hende, ſom hun befvarede ; Sek. 

anførte hele Sangen. - 

Geſt havde og været með Lodbrogs Sønner, 
"ba de herjede paa Mundefield og toge Vifilsborg, 
hyvor de mødte en Vandringsmand fra Romaborg, 

med Jernſto, ber vare blevne opflidte ved Veiens 
Langde, hvilfet afholdt Lodbrogs Sønner fra at 
gane did. ur | 

Geft blev adſpurgt, hvilket Sted han havde 
fundet fig bedſt. Han fvarede, der var meeſt 

Gammen hos Sigurd, med Lodbrogs Sønner funde 

man leve ſom man vilde, hos Erif i Upfal var der . 

meeſt Held, og hos Harald Haarfager de ſomme—⸗ 

ligfie Sæder, Hos Kong Hlaudver (Ludvig) var 

han. bleven primſigned. Tilſidſt fortæller Geſt, 

Hvorfor hau havde faaet Tilnavn af Nornageſt. 

Da han var bleven født; vare tvende Voler eiller 

) Epaafoner , fon droge Landet om, fomne til 

hans Faders Gaard Græning og vare blegne: vél 

» modtagne for at fane Barnets. Skiebne. De 

tvende fotfte havde fpanet alt godt, men den fide 

ſte var bfeven vred, og havde fagt; Barnet ſtulde 
ei leve længere, end Lyfet der brændte, Den ældre | 
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Bole havde derpaa taget Lyſet, og bedet hang 

- Moder giemme det, og af bet forſt paa ond Dødes 

dag fulde fændes. 

Geſt var længe hos Dlaf og velagtet. Kon⸗ 

gen fyurgte ham en Dag, hvor længe hån onſkede 

at lebe. Kort Tid, om Gud vil, foarede han.. Hvad 
om du da tog dit Lys, fagde Kongen. Geſt tændte 

Loyſet, fagðe, han nu var 300 Aar; og bad Kon⸗ 

gent give fig den ſidſte Olie. Da Lyfet var uds 

brændt, var Geft Dad. TVER RER 

Gamle og nyere Sagn ere í Detttte Fortælling 

blandede med hverandre. Hvad der figeg om Guds - 

mund af Glaſisvol, figter til Fabelen om Delge 

Thorersſon, der fiaaer í Bisrners Kempedater. Om 

Kong Half antydes et Gagn, nemlig hvorfunde 
fjan overvandt Halfdan" Vifing, der ei findes í 

| hans Gaga, og Fortællingen om Sigurd femmer 

vel með Bolfungafaga, men har dog adſtilligt færa 

eget. „ Af bert eddiſte Sang Sigurdqo. 2 anføres 

her flere Stropher end i Volfungafaga. — Iblandt 

Hundings Sønner bliver nævne en Semíng, der 

iffe forekommer andre Steder end í den proſaiſke 

Indledning til Helgaquide Hundingsb 2, — At de 
—— Befteinmelfer —— tølagtigere bå 

avlere, 2 % Bið. H 
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Hoiſteen (Holſetuland) bliver nævner. tvende Gange, 3 
ligefom og ifær dette, at Sigurd giores til en Slæm 

pe; rober en fenere Forfatter. vað Geſt figer 7 

om de forftiellige Beretninger; angaaende Sigurds 
Død, ſtemmer noie, dog ikke ordret, med den pro: 

faifte Slutning af Brynhildarqvide 2, blot medden 
> BorfEiel, ar hvad. der anføres af det gamle Guds 

runarquade, tilffrives i Sagaen Vagtlerne, hvil 

fet tilfjendegiver, at i denne gamle Gang Bagts 

Jerne indførtes fortællende til Gudrune Sigurds 

. Endeligt, og at Forfatteren til Nornageſts Saga 

ikke blot gjennem Citationen i + Sæmunds. Edda 

kiendte Sangen. Brynhildes Ordſtrid med Jette⸗ 
qvinden., ev fremmed for Bolfungafaga, og udgisr 

den! eddiffe Sang Helreid Brynhildar. Men 

Sagaſkriveren har villet giore Sangens Indhold 

„efter fin Mening naturligere, ved at lade Brynhilde 

paa Beien til fit Baal ſtiendes med Jettinden, 

iftedetfor at den proſaiſte Indledning forefiiller 

Brynhilde at "blive brændt paa Baalet i en præg. 

tig með Tapeter udſiret Vogn, og nu í denne ſom 

- Stygge, altfaa og. i en Skyggevogn, at age paa 

í Hels Bei, og der at møde Vetteqvinden, hvormed 

og / Brynhildes ſidſte Ord i Sangen ſtemme over⸗ 

eens, at hun. og Sigurd nu aldrig Fulde adſtilles. 

— Denne. Sremftilling er baade beit dl A | 
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- og tillige den, Ber mere ſtemmer overens með Old⸗ 
tidens Begreber. | 

Hvad der figeg om Regnar Lodbrogs Sonuer 
flemmer overeens med denne Konges Saga Kap. 14 

er dog neppe henter fra denne Kilde, da aðítillige 
Smaaomſtaændigheder ere føiede til, ifær at Geſt 
lader Kong Regnar anfee Manden með Jernſtoene 

at være fendt af Guds Mand, for at fri Rom, den —- 
= belligfie Stad, fra Odelaggelſe. 

Gefis Levealder blev giort faa lang, fordi 

man vilde, af han ſom Dienviðne flulde berette ” 

om alle de mærfeligfte gamle Konger,” og tre hun⸗ 

ðreðe Aar ſyntes, hvor Chronologien ikke var faa - 

neie regnenbe, dertil at være et paðfeligt Tidsrum. 
Fabelen om Lyſet ſom Talismanen, hvortil et 

Menneſkes Liv er bundet, der allerede er bleven 

anvendt i det graſte Sagn om Meleager, kunde 
let dannes af den natútlige Gammenlignitg mel 

lem det doende Mennefte og en udgaaende Flamme, - 
Norna Gefið Beſog hos Oluf Tryggefen har 

Lighed med det Snorre fortæller i denne Konges 

Levnet Kap, 72 om Odins Beſog, der ogſaa en 

Aften til langt ud paa Natten í en Oldings Skik⸗ 
felfe fortalte. Kongen meget om gamle Dage. Vens 

teligen er Def den ſane⸗ Fortalling, der er bleven 

H2 
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bearbeidet af tvende, hvoraf den ene fremftilte be 

gamle Gagn fom farlige for Kriſtendommen, ben 

anden font uſthldig Moro. Begge Kortællingers 
ne ere optagne í Flateyarbogen og findes aftrykte í 

den islandſte Udgave af Dluf Tryggveſens Gaga 

2 D.32 Kap. og 38 Kap. 

| Svende Sideſtykker til disſe Fortællinger fin, 

des ogſaa i Flateyarbogen í Oluf den Helliges Lev⸗ 

het. J Begyndelfen af ſammes niende Thattr 

col. 378 hedder det: | 
"7 En Aften, ſom Kong Oluf fad paa Sarps⸗ 
borg, kom em ubekiendt velvoxen Mand til ham 

"Ber faldte fig Toke Tokeſen, en Søn af Tokeſen 
„Den gamle. Denne Tofe var ftille, drak iffe mes 

gét, og blev vel lide, han var meget forftandig, 

og Kongen havde Moro at høre ham. En Dag 

fvurgte Kongen ham, hvor gammel han var, han 
foarede, at det var ham beftemt, han fulde leve 

to "Mænds Alder; og den Tid var nu fnart forbi. 

Oluf fagde r han da vel funde erindre fig Kongerne 

Half og Hrolf Krafe. Da han foarede, at han 
"Havde været hos Begge, ſpurgte Kongen Gam, hvo 
af dem var fiækter. "Tote fortalte day at ſom 
han var reiſt vidt omkring for at beſoge de ſtorſte 

Døvdinger, var han og fommen til Kong Hrolf, 
og bedet om Vinterophold hos ham; denne havde 
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fvaret, Han ſparede iffe paa fin Mad, og anviiſt 

= han: fin Plads ber, hvor han. kunde rykke en af 

Sædet, de andre havde Kongen forbudet at brydes 

með ham. Toke var nu forſt gaaet. til Bodvar 

Biarke, taget ham i Hænderne, fat fine Fodder 

mod Bankeſtamlen og trukket af al Magt. Biarke 

var bleven baade rod og bleg, men rokkedes ikke 

af Stedet Hialte den Hugprude havde han rykket 

til Bankens Ende, uden at kunne faae ham videre; 

men Hvitſerk ben Hvasſe og be. ovrige havde han 

truffet, op af Pladſen, og fat ſig obver dem. Der 

tilbragte han nu Vinteren; og havde der fundet 

fig allerbeðft. - Sommeren efter reiſte han videre, 

og kom til Kong Half, der. anvifte ham Gæðe.paa 
famme Maade ſom Hrolf. Han rykkede nu forſt 

i Utſtein Jarl, ſiden í Inſtein, Hrock den Sorter 

Biorn, Bard og alle de ovrige, uden at kunne 

rokke en eneſte af dem, og maatte ſidde nederſt. 

Kong Oluf ſpurgte, om han var døbt, han ſparede 
han var primſigned, men ikke døbt, fordi han havde 

veift jevnligen mellem. Kriſtne og Hedninger, dog 

troede han paa den hvide Kriſt og var derfor kom⸗ 

mett. til Kongen, for at høre noget mere om ham. 
Tore blev. derpaa dobt, og døde i Hvide Klader 

(ſom Kriſten). En 

Endnu en anden dermed beflægtet Áka 

A * 
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„8, erna Gefts tj, 

leſes ſammeſteds frar foran” Kort efter Día 

den Hellige havde ægtet Aſtrid, Sveakongens 

Datter, og drog paa Giæfteri í Vigen, kom en 

Aftenen ukiendt Mand til ham med fin Þat paa 
- Hovedet, ſtiegget og ſtyg, han kaldte fig Geſt. Da 

Kongen gif til Sengs, faldte han ham til fig, og 

ſpurgte ham, om han forftod nogen Moerſkab. Geſi 

var viis og Diærvtalende, og berettede meget om 

de gamle Konger, Gefi ſpurgte Kongen, Hvilken af 

Oldtidskongerne vilde du helft onſte at have været, 

hvis Valget fiod til Dig. Jeg vilde ingen Hov, 

Ding være, ſparede Oluf, hverken Konge eller anden 

Mand. Det er vigtig ſagde Geſt, du havde iffe 

Aarſag at onſte dig at være nogen anden end du er! 

men jeg ſporger fun, hvem af Oldtidskongerne du 
helſt vilde ligne, Oluf foarede rolf Krage, dog 

ſaaledes at jeg vedblev at være Kriſten, hvorfor, 
fpurgte Geſt, vilde du Kke hellere ligne den Konge, 
Der havde Geier í hver en Strid, der var kyndig 

í alle Ferdigheder, at ingen var hans Lige, kunde 

ſtienke andre Seier og fovftoð at qvæðe, ſom andre 
at tale Da reiſte Oluf fig op í Sengen, tog Ban: 
nebogen, der laae hos ham, og agtede at fláae Bett 

í Hovedet paa eft Dig vilde jeg fid være, 

fagde han, du flemme Odin,” Det fortælles at 
Geſt forfoandt, og Oluf prifte Gud.” 

fe, 
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Det er vanſteligt at beſtemme enten Fortel⸗ 

lingen om Oluf den hellige eller Oluf Tryggveſen 
ere ældre, thi ligeſom det paa den ene Side var 

rimeligft, at hvad der fortælles om den yngre Konge 

anſaaes for Efterligning af hoad om den ældre 
var bleven fortalt; ſynes det paa den anden Side, 
at det Der ſiges at være hændet Oluf den Hellige; 

er ſimplere og udſmykket med færre Fabler. Men 

da imidlertid Snorro lader Odin beſoge Oluf Trygg⸗ 

vefen og — | 

Konge kunde tænfe paa denne Modſatning mellem 
de gamle Sagn og” Kriſtendommen — mage vel For⸗ 

og ſunareſt veð den forſte kriſtue 

tælfingerne, hvori han fremtræder, anſees for oprin⸗ 
deligen at være De. ældre, nagtet at de funne have 

modtaget ſenere Tilfætninger. De forffiellige Ud⸗ 

pyntninger af dette Xmne tjener i øvrigt til af 

vife, at Grundſtoffet maae have været gammelt. 
Og ligefom be fenere Bearbeidelſer allerede paa 
Grund af Ben Coder, hvori de finde8, nemlig 

Flateyarbogen, maae í det mindfte være fra En⸗ 
den af det fiortende Aarhundrede,” vife og de flere 

gamle Sange, Forfatteren af Mornagefið Saga 

har Fjende, famt hans Afbigelfer ſaavel fra den 

proſaiſte Deel af Semunds Edda, forn fra Vol 

fungafaga ; Halfsſaga og Regnar Lodbrogs Gaga, 

af han bar levet pan em Tid, hvor flere af de 

en 
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Sagn, der neppe nogenfinde ere blevne nedſkrevne, 

endnu vare í Omlob, hoilket bedre pasſer paa bet 
fiortende Aarhundredes Begyndelfe end paa dets 

Ende. Reppe have heller, ba Nornageſts Gaga 

blev nedſtrevet, de tydſte Sagn varet ret bekiendte, 

der ſatte Thidrik af Bern í Forbindelſe med Sis 

gurd, thi ellers er det ikke muligt; af dette var 

bleven forbigaaet í en Saga, hvor matt juft bes 

ſtrebte fig for at fammenfuntte Minderne om bes 

tomte. Aelteflægter; mett Da Vil kmaſaga mod En⸗ 

den af Def fiortende Aarhundrede er. bleven nedſtre⸗ 

vet, er dette og en Grund for at tillægge Norna— 

geſts Saga en hoiere Alder. At Nornageſts Minde 

endnu fever pan Færgerne; da det Der mundtligen 

forplantede Quade om Sigurd melder om, hvorles 

des Mornageft if Guld, den Gang Sigurds Sas 

delgiord braft í fønder, er et Vidnesbyrd for at 

Sagnet baade har været udbredt og yndet, ſiden 

det er bleven bevaret giennem faa mange Slægter. 

| Foruden de ovenfor nævnte Udgaver af denne 

Gaga, findes; ogſaa den isfandfe Text aftrykt í 

von der Dagens, Altnordiſche Sagen 1812, 2ter Th. 

og en danſtk Overſattelſe af Paſtor Grundtvig. í 

Heimdal en Slofgarégapr for 1816. &. 24:53 
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si tiden af de noti“ Sagn ans 
Á 3 

Dan óla er neg. paa de eddiſte San⸗ 

ge, og Nornageſts Saga ogſaa fra dem henter ſin 

Trovæerdighed, bliver Det disſes Wlde, vi have 

at drøfte, maar vi ville underſoge Sagnets Xlde 
og hiſtoriſte Grundvold í Norden. Snorres Edda 

lærte os í det Foregaaende, at Samlingen af 

disſe Sange maatte rimeligen henſattes til det 

tolvte Aarhundrede, men den lærer og med endnu 

ftærfere Grunde, at ſelve Sangene, hvilke vi for 

„bet forfie hen alle betragte under tet, maae være 

fangt-ældre. — I Gylfeginning eller den førfte Deel 

af Snorres: Edda anføres flere Stropher af Havas 

mal, Voluspa, Hyndluliod, Xgisdreka, Grim: 

nismal, Vafthrudnismal, Skirners Bor, og beð: 
uden findes i Samlingens anden Deel eller Ken— 
ningar Alvismal anfort. Alle disſe Vers citeres, 

uden at deres Forfattere blive nævnte, og allene 

De anføres fom Hiemmel for Mytherne, imedens 
g 
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at í den anden Deel Bet fornemmeligen er viðfe 

navngivne Hovedſkaldes Vers, der blive” fremftilte, 

fom Monſtre for ben pvetilEe Gtiil. Heraf kunne 

vi flutte, at Forfatteren af den yngre Edda mane 

have benyttet disfe til hans Tid almeenbefiendte. 

Sange, uden at have vidft deres Forfatteres Nab⸗ 
tie, Da han ellers ei mod fin Gæðvane havde gaaet 

dem forbi; han maae alligevel have anſeet disſe 

anonyme Sange for en bedre Hiemmel, end be 

Stropher af berømte Skaldes Vers, det ellers 
habde faaet í hang Magt at anføre. Han maae 

:… endog have troet Det upagfende at anføre navngivne 

Skaldes Vers veð Siden af disſe. Denne Frem⸗ 

gangsmaade fan allene forklares af, at hin For⸗ 

fatter har anſeet disfe Sange for at udgiore en 

eger Clasfe, og høre fil de ældfte, han kunde cis 
tere. Da han nu fiendte mange Vers af Harald 
Haarfagers Skalde, maae denne med fit Folks 

poetiſte Litteratur faa vel bekiendte Forfatter, ens 
fen det nu var Snorre eller hans Frende, have an⸗ 
feet Hine eddiffe Sange for af være ældre end Dar 

rald Haarfager eller í bet mindfte —— med 

denne Konge. J 

At ikkun Sangene om Volund, Helgerne og 

Bolſungerne forbindes með be mythologiſte San⸗ 
ge, og derimod Sangene om Frode; Regnar Lod⸗ 
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brog ; Half, já endog Biarkemaalet forbigaaeð, 

bviſer, at Gamleren maae fun have anſeet de Sange 
han optog, at være pasſende Gidefiyffer til de 
mythologiſte. Af disſe Sange eiteres vel íffe nos 

get Vers i Snorres Edda, hvor ikkun ef Sted et 

Par Linier anføres af en tabt Sang om Brynhilde, 

men deſto fuldſtendigere er det Udtog, der bliver 
meddeelt i Anledning af Guldets poetiſte Benav⸗ 

nelſer af den hele Sagakreds/ og efter at: Fortæl 
"ingen er bragt til Ende føles til, at de fleſte Skalde 

have qvæbet efter disfe Sange, og anvendt Bent 

paa forfFiellige Maader; til Exempel anføres: eit 

Gfildring af Sorles og Hamders Drab, hentet 

fra Brage den Gamles Drape om Regnar Lodbrog. 

Det ældfte nordiffe Ovad, hois Tidsalder med” 

nogen Beſtemthed Fan vbides, er Biarkemaalet eller 
Opmuntringsſangen til, Hrolfs Kæmper, hvoraf 

Saxo 2 B. har meddelt en latinſt Paraphras, og 

Snorre baade í fin Edda í Guldets Benavnelſer 

„og í Oluf den Helliges Saga Kap. 220 har beva⸗ 

vet og Brudſtykker. Muligen har det været fenere 

Omarbeidelſe af en ældre Sang, men Garo ber 

marker udtrykkeligen, at han metriſt havde overs 

fat en danſt Sang, der af flere Oldtidskyndige 

blep”erindrets:| Den Gang, om hvilfet dette kunde 

ſiges í der tolbte Aarhundrede, maa viſt nok have 

= 

— 
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været fra de hedenſte Tider. — Saxos latinſte | 

Phraſeologi gienkiender man adſtillige af de Trak 

der forekomme i det islandſte Biarkemaal, og navns 
ligen at bef Guld nævnes, hvormed Hrolf var faa 

gavmild J Edda citeres juft det gamle Bíars 
kemaal, og ber kaldes Guldet Fofners Bolig, Gras 

mnes Byrde, Ottars Loſepenge, Rhinens Rodmalm, 

Niflungers Avind. Mvois Biarkemaalet om ett: 

danſt Konges Fald, var í Begyndelſen af det ellevte 

Aarhundrede almindelig bekiendt Norge, ſom et 

ældgammelt Quad, maage den være forfattet et Par 

hundrede ar tilforn, thi ringere Tid Fan í hiin Pe— 

riode ikke autages til at forplante en Sang fra Dan⸗ 

mark til Norge, der udbrede den og ſtaffe den Navn | 

af ældgammel, Bí komme ſaaledes í Det mindfte til 

Begyudelſen af Bet niende Aarhundrede og at mart 

… fil den Tid funde hente Digterbilleder fra Volſun⸗ 

gernes Skiebne forudſatter atter iffe blot, at denne 

var almindeligen bekiendt, men og at derfra hentede 
Billeder vare allerede vedtagne. Ikkun ved Aar⸗ 

hundreders Skaldeqpvad om disſe —— stig | 

fligt:í hine Tider bemarkes. í 
1 Tage vi Henſyn til Sangenes egen Beffaffen, 

beð, finde vi alt der at vidne om en høi Elde. 

Berfemaalet er Gornyrbalag, det fom Islænderne 
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anfee for det aldſte, bet bæver ogſaa ſelv ved fim 

Simpelhed Oldtidens Bræg. | 

| Mange Archaismer ere hyppige i disſe San⸗ 

ge, ber ellers fun findes faare ſielden, iſer at 

Pronominer og Negationer hænges ſom Guffírer 

efter Verberne, og Ord blive brugte, ſom ſiden ere 

forſpundne af Sproget. Disſe Sange ere fri for de 

kunſtlede Omſkrivninger, font allerede begyndte i 

flere af de Staldeqvad; hvilfe til Harald Haar: 

fagers Tid bleve digtede, og ſom ſiden bleve end 

mere overdrevne, Af de mythologiſte Sange er det 

fun Hrafnagaldr og Fiolſpinsmal, af Be hiſtoriſte 
Atlemal, der vifer fig mere kunſtlede end de andre. 

En hei poetiſt Aand fremtræder i Sangene om Bol: 
ungerne ifær i Delgaqvæderne og Vaulunds Sang ) i 

og der er intet i disſe hiftotiffe Sange, der bærer 

Prag af Ériftelige Begreber. Fie vi nu hertil, at 

SEmnet til disſe Mindeſange, thi det er ifær veð 
disſe, og ei ved de mythologiffe vi her ville dvæle, 
er af den Beſtaffenhed, at det i høiefte'Grad maatte 

vælte og faſtholde Oldtidens Opmarkſomhed; at 
det indeholdt flige Trek, der engang ſtildrede, dybt 

maatte indpræge fig í det menneſtelige Dierte, have 

ví her alle de indvortes Grunde, fom der efter Gas > 

gens Natur kunne fordres for et SFaldequgds ald⸗ 

gamle Oprindelſe. 
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Wuagten af disſe indvortes Grunde bliver faa 
meget desſtorre, ſom þer ikke ſporges om et, enfelt 

Stykke, men om en” heel Rakke af Sange. Havde 

vi fun et Par eddiſte Sange tilbage, vilde man let 

kunde tænfe fig Muligheden af, at eit fenere Skald 

engang havde villet digte i Oldtidens Maneer, thi 

deres Mening er urigtig, ſom paafiaae at ingen 

Skald felv fra Harald Haurfagers Tid, og end 

mindre fenere, ſtulde have været i Stand til at 
digte i denne Smag. Baade Hornkloves Sang 

over Slaget ved Hafursfiord, og Eyvind Skalde⸗ 
ſpilders Drape over Kong Adelſteen (Heimskringla 
Harald Haarfag. S. Kap. 19, Dafon den Godes 

| Gaga Kap. 33) funne í Simpelhed og Kraft fæts 

teð veð Siden af de eddiffe Sange. Sagaerne 

give flere Exempler páa, at heller ikke í ſenere Tider 

- Smagen var faa forvendt, at jo eukelte ſtulde have 

fundet Behag í Oldtidens: ſimplere Digtart. Sams 
lingen af de eddiffe Sange felv fremvifer i Solar⸗ 

liod en afgiort friftelig Sang, der í fin Form mes 

"get godt fvarer til de øvrige I Brynhildargvida 

1 vaber et afde Raad, Brynhilde giver Sigurd Str. 

XXXIV, kriſtelige Foreftilinger *). Det tredie 

*) See. Finni Johannæi MaD SE eccles, vel. Í 

sp. 24. Da Brynhildes Raad beftaaer í en Matte 

"af Gentenler, ber ikke ubgiore noget ſammen⸗ 

1 

Å #8 # 
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Gudrunarqvæde er ifolge Grunde fom- í bet føle 
gende ſtulle udvikles neppe ældre end Det tolvte 

Aarhundrede >"). At endeligen langt ſenere Dige 

rr) 

hængende Helt,” var det her faare let at fætte 

til. og. tage fra. - 

Atlemal inn grænlenzko funde og forefomme miðs 
tænfelia formebelft Str. ror, ber fyneð at antyde 

friftelige Begravelles Gtiffe. Maa den døende 

Mtleð Ban om en. hæderlig. Begravelfe ſparer 
Gudrune: 

'Knaur mun ek kaupa 

ok kisto steinda. 

vexa vel blægio 

at veria thitt liki, 9 

Skib men jeg kiebe 
og Kiſte bemale ell. fteenfætte, 

= &epperne vel vere 

dit Lig at bevare, 

Men antydedes her blot ben kriſtelige Sti at 
indvikle Liget í Borlagen og at lægges í en Kifte 

af Træ eller Steen; var bet aldeles overflødigt - 
at anffaffe et Skib til en ſaadan Begravelſe. 

Derimod: pasſe alle Zræffene, naar ber tænkes 
paa be gamle nordiſte Begravelſesſtikke. Enten 

kunde Gubrune mene, at hun vilde lægge hans 

Lig. paa et Skib ligefom Balders, (Snorres Eb: 

ba 43 Dæmilaga) pryde denne hans Kiſte med 
Maling, og vere dets Evil. Eller og hun efter. 

en anden hæderlig Begravelfesmaade kunde ville 
lægge ham í ct Skib, og fætte bette i bet ſteen⸗ 

fatte Gravfammer eller Eteenfifte, hvorover 

Hoeien blev fafiet. Saaledes bleve Jslanderne 
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tere have kunnet in Held fætte ſig ind i Oldti⸗ 

dens Maneer viſer Gunnarsſlag, der er bleven 

| digtet í bet foregaaende Aarhundrede; og af de 

ſtorſte Kiendere af den eddiſte on e antoges for 

ægte. 

Men nu have vi en * Samling af Digte 
tilbage, ſom, nagtet de alle kunne henføres til een 

Digtart, og bærer alle Oldtidens Bræg, dog ere 

meget forſtiellige, ſaavel í Digterværd fom Tone 

og Stavelſemaal, vg umuligen funne hidrøre fra 

een Mand. At et enfelt yngre Digt er bleven 

„foiet til den gamle Samling er fet begriSeligt, men 

at flere faa fortrinlige Digtere, fom disſe Sanges 

Forfattere maa have været, ſtulde have forenet fig, 

omsat forfatte en Mætfe af Digte í en Smag, der 

Thorgrim (Gisle Surfens Saga S. 150) As⸗ 

mund (Landnama S. 42) Geirmund (Landnama 
G. 128) høilagte í Skibe, og Lardælafaga Kap. 
6, fortæller, at Enken Aude. ben Mægtige hlev 

:— begravet pan famme Maade. (jevnfør Hakon G. 

S. K. 27.) Kiſte er et ælbgammelt Ord, ber fine 

beð baade í bet Greſte og Perſiſke. (See Glosſa⸗ 
ret til Edda 2 D,) Steinda af stein fan baade 
bétegne at male (forbi Farverne vare minerals 

ie) og at ſteenſeette. Volſungaſages "Forfatter 

nævner iffe Skibet, entenfaa ban ei forſtod Bea. 
tydningen, eller iffe vilde nævne ben forældede 

Skik (jevnfør Edda 2 D, S. 055, tredie Note). 

n 



* 

| afveg fra: Hovedſtaldenes beromteſte Queder, at 

disſe ſamme Digte ſtulde ſi den vare bleven ſatte over 

alle ovrige, og juſt disſes Forfatteres Radne fake 
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glemte; er vift nok meget urimeligt. 

Bi kunne derfor og með tilftræffelige Grunde 

afbeviſe deres Mening, der antage, at de eddiffe 
"Sange om Bolfungerne enten ganſte ere hentede fra 

tydffe Æmner ”) eller tildels omdannede efter dis⸗ 
fe 25). Denne Mening: forudfætter nemlig, at den 

tydſte romautiſte Poeſi ſtulde have havt en marke— 

lig Indflydelſe paa den nordiſte og i Sardeleshed 

den islandſte Poeſies Uddannelſe. Tidligere end 

det ellevte Aarhundrede kunde det ikke være ſteet, 

thi for den Tid havde ingen Islænder feet det In⸗ 

Dre af Tydſtland. I det ellevte Aarhundrede vis 

des egentligen fun om Biffopperne Isleif og Gis⸗ 

fur, at de have. ſtuderet i Saxland Om Sa— 
mund Frode og: John Ogmundſen have opholdt fig 

der pan deres Gjennemreiſe til Paris, er uviſt, og; 
til flere, Fslænderes Ophold i Tydſtland í dette Aar⸗ 

hundrede kiende vi intet, uagtet vi juſt fra den Tid 
have omftændelige Eſterten om Øens vigtigſte 

+) Illustrations "of northern antiqyities Edinb. 

1814 id 4. 6.738. | 
#7) Ggttling Nibelungen und Gibélinen'S. 37: 

Sagabibliothek, Bind. i " — 

⸗ 
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| Mænd. J det følgende Aarhundrede reiſte flere 

landveis ſaavel til Paris ſom til Rom, altſaa og 

gjennem TyðfEland, dog var deres Antal í det Hele 

for ubetydeligt, til at funne bepirfe nogen mærfelig 

- Forandring í deres Landsmændg Smag: Til ins 

gen fenere Tidsalder funne vi, paa Grund af Sams 

menligningen med Snorres Edda, henſette Sam⸗ 

lingen af de eddiffe Sange. Men nu bliver det 

desuden meget uſandſynligt at nogle faa Geiſtli⸗ 

ge, hvoraf ingen er beromt ſom Skald, og ſom 

i ganſke andre Henſigter reiſte udenlands, ſtulde 

have henvendt megen Opmarkſomhed paa det frem⸗ 

mede Folks Digterverker. Det er imod al Anas 
logi, at disſe fromme Mænd, fáa fort efter deres 

Rand var bleven kriſtnet, ffulde have bragt Em, 

nerne; de Ínante fra de tydffe Digtere, í nær 

Forbindelfe med den gamle Gudeverden. Havde 

éndog disfe Mænd villet giore Bette; de havde iffe 
formaaet at omdanne Smagen for Digtefunfieng 

Frembringelſer hos deres Samtidige, thi iblandt | 
disſe var allerede, i det ellevte og tolvte Aarhundrede 

Poeſiens gyldne Alder forbi; de flefte af Hovedſkal⸗ | 

dene, eller Folkets klasſiſke Digtere; havde levet, 

og det var dem man beftræbre fig for at efterligne. 

, Ru finde; vi juſt, fom dels ovenfor er viiſt, dels 

nedenfor nærmere flal udvikles, í disſe klasſiſke 

! 1 
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Digtere, fom levede før —5 Dage, alle fr 
vedtrækkene af den hele Sagnkreds; altfaa funne 

de eddiſte Gange, der desuden have deres dem faa 

eiendommelige Prag baade i Indhold og Tone, ikke 

være en Folge af Bekjendtſtab med tydfE Litteratur. 

Derfor negte vi iffe Muligheden af, at Sæmund 

fan have digtet en enfelt Gang f. Er. det tredie Guds 
vunargvæde, til Efterligning af de ældre Sfaldes 

qvad, hvortil han. fan have benyttet de beflægtede 

Gagn, hån í Tydſtland hørte, Heller iffe nægte vi 

den tydffe vomantiffe Litteraturs ſenere Indflydelſe 

paa den iðlandfte. Den udgik fra det norffe Konger 

hof, hvor Ridderromaner vare yndede, og begyndte 

fra Midten af det trettende Aarhundrede, den tils 

tog i det paafolgende Aarhundrede, da foruden ans 

dre Romaner Bilfinafaga var bleven overfat. ”) 

Hoiere op i Tiden end det ottende Aarhundredes 
; HANK 

*) Det her anførte gielder endnu mere mod al mær=. 

felig Indflydelſe af Bæringetne eller Barangerne 

paa Den ældre islandffe Poeſie. De Islendere 

vare i det Hele Fun faag, ber broge til Konftans 

tinopel, og deres Bal ber kom tilbage endnu tins 
gere. Tidligere end. Harald Haardraades Me 
giering eller henimod Enden af det. ellevte Wat: 

hundrede funne Bæringerne flet ingen mærkelig 

Indflydelſe have havt paa den nordiſte Digtekunſt⸗ 

og da var allerede hin Sagnkreds beftemt. Á A 
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Begyndelſe eller til den nærmeſte Generation for 

Harald Haarfagers Regieriug node hoerken indvor⸗ 

tes eller udvortes Grunde os at henfættedisfe San⸗ 
ge; thi agtet at der gaves Ovad om Bolfungerne, 
der vare langt ældre, følger ei, at be vi have tila 
overs, juft hørte til disſes Tal. Sproget í de ed⸗ 

í diſke Sange er rigtignok ardaiferende, endog i 

- Eammenligning med de ældfte navngivne Skalde⸗ 

qpvad, men dog ei í den Grad r at en Rakke af 

Aarhundreder kunde fættes "mellem begges Affat⸗ 

telſe. Det er vel tænfeligt, at giennem mange 
Aarhundreder nogle fortere Mindeſange kunde for⸗ 

plante ſig i et Land, hvor Folkets udvortes For⸗ 

holde ikke undergik voldfomme Omtumlinger; men 

da den ordrette mundtlige Overleverings ſaare høie 

Ælde dog ſtedſe horer til det ſieldnere Tilfælde, bør 

ſamme ei antages uden Nødvendighed, De eddis 

{Ee Sange ſelv pege hen til ældreQvad over de fam. 

me 2Emner. í " 

| Allerede dette, at Samferne c citere det gamle 

Bolfångaqvæde (Belgaqð. Hund, 2, Brot Bryne 

hildarqo) og at han falder Bamberg Mal det 
" gamle; giver tilktende, at han maae have anſeet 

disſe for ældre í Sammenligning med adftiflige af 
de andre. Oddrunargratr begynder - med disſe 

Ord: "eg hørte fige i gamle Sange, at Møen 
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Fom til Morgenlandet.“ J Gripesſpa figes det 

trende Steder Gt. 23, 41, 52 at Sigurds Navn 

fulde mindes ſaalenge Verden ftoð. J den nylig 
anførte Oddrunargratr ſiges St. 17 at Mygtet 
om Brynhildes Daad vil udbrede fig over alle Lan⸗ 

de, Dette havde mán í faa fierne Tider, hvor 
der dog var mindre Forbindelfe mellem Nationerne, 

neppe faldet paa at ſige, hvis ikke allerede Sags 
nene havde været vidt beklendte Og ligeſaa gamle 

ſom disſe Sagn maae have været, ligeſaa vidtlof⸗ 

tig var deres Omfang. Foruden den Rakke af 

Begivenheder, ſom vi vide af have været beſiungne, 

berøres endnu í Helreid Brynhildar St. 6, Odds - 

tunargrafr Str, 11, 27, Gudrunarqu. 1 Gt. 3, 

5; Atlemal 96, 97, Bolfungafaga Kap. 27, 46, ans 

dre dermed forbundne Tildragelfer form befiendte. 
J Baulundarqgvæðe, hois Wand og Stil vifer, at 

den hører til en af de aldſte eddiſte Sange, og ſom 

befynger et Sagn, hvis fanre høie Ælde nedenfor 

i Anledning af Vilfinafaga Kap. 38-31 vil blive 

godtgiort, omtales St, 13 Guldet í Korbindelfe 

med Heſten Grane og með Rhinens Fielde, ligele⸗ 

des faldes Guldet Rhinens Malm: í Sigurqvida 
3 Et. 16. Saaledes lede indvortes Grunde 08 

„til at antage, at vi have en Gamfing af Sange 
tilbage fra det ottende Aarhundrede, ſom vifer fig 

— 
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at være Efterligninger eller Omarbeiðelfer áf langt - 

ældre Sange, der omfattede en ligeſag vidtløftig 

ſom navnfundig Sagnkreds. Et Reſultat, der 

fremmer aldeles obereens með det, udvortes Grunde 

lede og til ar flutte om de eddiffe Sagns Elde, der 

maae henſattes i det ſeneſte til det hele ans Á 

drede. 

Disſe ſaare poetiſte Gagn ſynes tillige i dem 

fel at have Borgen for deres hiftorifte Betydning í 
Om Sigurds Forfædre have vi tal. í bet fores 

gagende, vi opholde os derfor Fu ved Fortælline 

gens Hovedperſoner, Sigurd, Brynhilde og Guds 

tune, og ville forft vife, at Grundtræffene i deres 

Gfiebne funne være hiftoriffe. At Guderne freme 

træðe forat beifvtte deres Børn, at Fuglene 

varsle, og at den viſe Mand forſtaaer deres Stem⸗ 

te, vare í Oldtiden almindeligen udbredte Mes 

ninger. Ikke mindre fædvanligt var det í navns 

fundige Helteſſagters Undergang, at sine en við 
uimodſtaaelig Skiedne, hvilfen ſtundom blev knyt⸗ 

tet til visſe uheldbringende Klenodier, ſom Svar⸗ 

det Tyrfiug efter Hervararſaga eller Eryphiles 
Halsbaand efter det græffe Gagn. Klenodiets 
Oprindelſe pleiede man at ſoge fra een eller anden 
Mythe om Gudelivet, J den novdiffe Oldtid her» 

ſtede Meningen; at man ved at fpife vilde Dyrs 
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Hierter kunde erholde Lighed með deres Egenffabet, 

hvoraf fulgte, at Slangehiertet kunde give Bigs 

dom *). Naar. Kongedatteren. gif í Krig fom 

Skioldmo, ſammenlignedes hun með Balfyrierne, 

Odins: Moer, der bragte Seier og Død; mett 
Sammenligningen: kunde let blive en Forvexling, 
og naar nu Brynhilde, efter at have í fin forfte 

Ungdom prøvet mangen en Vaabendyſt, holdt fig 

en Tidlang finte paa fin Borg, funde Det hedde; 

at Odin havde bedøvet hende,” Dette maatte Da 

have havt fin Grund i Odins Brede, ſom hun ved 

en Forſeelſe havde paadraget fig, vg den Forſeelſe 
udfandtes ifølge Forvexlingen mellem Fyrſtinden og 

Valkyrien at have beftaaet i, at hun havde fæme > 
pet mod en: gammel Konge, eller. vendt: Seieren 

fra den, Odin. beſtyttede. Den fremmede Helts 

Beſeg bragte hende igien tilsat ville vende tilbage 

til Mehneffer, og til at beføge fin Faders Gaard. - 

Men naar Beilerne kom, tyede hun igien til fit 

Burg, og iffum den, ſom der vovede at trodſe 
rer SON 

7) Det er et fint Trek, at Nydelfen af Grange: SØ 

hiertet, ber gav Sigurd Visdom fom Mand, giorde 
Gudrune grum fom Dvinde (Bolfungafage Kay. 

35). Dog er bette maaffee blot Gagaffriberens 

Zilfætning, thi Gudrunarqv. I Indledn. tillægger 

Gudrune Kundſkab om Fuglenes Sprog, fom en 
en Følge af at hun havde: fpiift af Fofners Hierte. 

- Í ; 
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sí og Sværd, kunde vente at ner Skiold⸗ 

msens Ja. „Den unge Helt havde ei behovet nos 

gen Trylledrik for ved Giukes Hof, hos den deilige 

Gudrune, at glemme Der viſe Skioldmo. i Dart 

undte hende fin Foſtbroder, og ſom beit, ber kiendte 

hendes Borg, funde han lettöre:trænge derind lg: í Á 

under Gunnars Vaaben forblive ufiendt. Efter 

„ Oldtidens Sæder funbe Gunnar iffe falde paa af 

nære, Mistillid mod fin tappre Fofibroder) eller 

denne at fvige hin. Endnu i Oluf ben Helliges 

ie Dage lade, ifølge en Fortælling í Flatoebogen, den 

fEisnnefte Ungerfvend í Norge; Endrid, Einar Tam⸗ 

beifiælvers Son, ved. Siden af den ſmukke Sigrid 

Erlingsdatter trende Mætter í en Fiſterhytte, og 
'omendiFisnt intet drager Sverd laane imellem dem, 

blev deres Forhold lige ufEyldigt. Sa ſelv dette 

Goærð, et. faa naturligt Symbol: paa flige For: 

= holds Reenhed, at Det findes anvendt iffe blot í 

de foriEielligarteðe "ventyr om Aladdin og om 
Prinds Triſtram, men og” ſtundom í Middelaldes 

rens fongelige "Wgteffaber per procuratorem 

(Walter Scotts works 6 vol. > 345) maatte et 

Oldtidens Helt let funne falde paa af lægge mellem 

fig” og den Elſkende, hvis Per ort var ham hellig, 

fordi han juſt efter Tidsalderens Aand maatte lægge 

”Bægt pan flige Paninige Tegn. 
— 
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Det følgende af Sigurds, Skiebne kunde hen⸗ 
„beð í enhver Tidsalder „ <ligefom. og at Bong Atle 
Snſtede at ægte den deilige Prindſesſe, der var bles 

ven Enfe, og fiden med Lift og Bold vilde * 

tígt fig hendes Medgift. | 

SBrynhildes Selomord laae í hendes * 

* den ſom kunde ville lade den. Mand drebe, 

hun elffede meeſt, maatte:være beredt paa ſiden af i 

bringe fig felv af Dage. Hoitideligheden, hvors 

med det ſtedte, fulgte vel af, at hun vilde begra⸗ 

| veð ſom Skioldms „ei ſom Quinde. At hendes 

Legeme blev lagt í i en Vogn, der ſattes paa Baa⸗ 

let, var en oldnordiſt Skik; ſaaledes hedrede og 
Sigurd Ring Harald Hyldetands Jordeferd, (Boro 

83. Sogubrot. S. 34.) De Menneſker og Dyr, 
der bleve dræbte ved Brynhildes Gran, ſynes der⸗ 
imod ſnarere af: være paa oſterlandſt eller fave 

Viis end efter Nordens Skik; thi vel hedder det 

i Olaf Tryggvefens Saga Reenhielms Udg: K. 2. 

S. 7) at det var fo í Sverrig, at Konen ſtulde 
Hoilægges með fin Mand, hvis denne døde forſt, 

men Der findes iffe andre Spor til denne Skik í 

Norden. Derimod fortælles Bette at have fundet 

Sted hos flere flavifte Folkeſſag Y. Giukunger⸗ 

7) Bartholin Antiqv. Danicæ G. 506. Bil be ber 

anførte Steder maae ifær føles ben mærkelige Be: 
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nes Reiſe til Atle er ledſahet med vatslende Tegn 

ligeſom enhver vigtig Tildragelfe i Oldtiden, Men 

at de fun reiſte med ef lidet Følge, og at de am: 

pen með Atle forſt dræbte 20 Riddete, ſiden et 

ubeſtemt Antal, er et Maadehold i Udmalingen, 

der viſer dens Simpelhed og Ælde, Gunnars 

Dodsmaade var ikke ufædvanlig. Regnar Lodbrog 

omkom paa ſamme Maade: At han beðsveðe Slan⸗ 

gerne ved ſit Spil, er en Udſmykkelſe af det ald⸗ 

gamle orientalſte Sagn, hvorledes man ved Muſik 

fan befværge. Slanger. Gudrunes grasſelige Hevn, 

der endnu mere motiveres veð Atles "Spot over 

hendes Sorg, var tænfelig í en Tidsalder, hvor 

Blodhevn var fireng Retferdighed, hvor Berams 

melige Monftre, Fyndfprog og Skaldeſange inde 

retning om Rusſernes Ligbegjængelfe, fom Jakuti 
4 fit geograpbiffe Lericon har anført efter en ara⸗ 

biff Forfatter, bert var Gefandt boð Slavernes 

Konge í Beaynbelfen af bet tiende Aarhundrede, 
Sfslge hans vidtløftige Beretning om en Ligbe: 

giengelfe , hvortil han felv var. Dienvibne, blev 

paa ben fornemme Mands Lig ben meeft elſtede 

af hans Huftruer dræbt tilligemed en Hund, fo 

Heſte, en Hane og en Høne. (En Overfættelfe heraf, 

oplyft med Anmærkninger findes i Proſesſor Mag: 

musſens Afhandling om Arabernes og Perſernes 

Bekjendtſtab med Skandinavien, indrykket Maas 

nedſtriftet Athene 1814. 2 B. S. 311 Í 

— 
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ffiærpede' den fom en hellig Pligt, kun Niddingen 

forſomte. Baade Medea og Thyeſtes havde mins 

dre Anledning til deres Ugierninger end Gudrune. 

En fandan Udaad var desuden vaf den Beſtaffen⸗ 

hed, af den madtte gribe Gemytterne med Radſel, 

og forplante Mindet til en ſildig Efterflægt. 

Større Ufandfynlighed have Begivenhederne 

i Gudrunes tredie Rgteſtab, hvilfet dog dels be⸗ 

roer paa det afbrudte i Fortællingen felv, dels pan 

at fan mange tragiſte Scener ere ſammendyngede Í 

een Perſons Liv. J fig felv var det meget muligt 

at en Dronning, der í en barbariſt Tidsalder miss 

tænktes for Utroffab, blev domt til at trædes ihiel 
af Heſte, og at hendes Brodre, eggede af Moderen 
til at hevne hende, kom fely paa Beien op at fæms 

peð, og ſiden bleve ſtenede í det de vilde fuldføre 
deres Hevn. | ól 

Bí have hidtil Fun viiſt Muligheden af, af 

denne tragiffe Cyclus funde have hiſtoriſt Sand» 

hed; men dette ſynes allerede at befsie os til at flute ⸗ 

te, at et Æmne, der i faa fiern en Tidsalder, af 

faa mange blev befiunget ; faa omhyggeligen erin⸗ 

dredes, og, ſom vi ſiden ſkulle fee, har været ſaavidt 
udbredt, ligefaa lidet fan være en blot Digtning 

fom den trojanffe Krig, eller Pelopidernes ulykkelige 

Skiebne. Vel er det fandt, at Middelalderens 
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Litteratur viſer os, hvorlunde Digtningens Foſtre 
ſom en Prinds Triftram og Keiſer Detavianus, 

kunde blive meget berømte, og virkelige Perſoner 

ſom Carl den fore, Song Artur og Alexander félb 

faa vilkaarligen behandledes, at de bleve til Fabel⸗ 

helte. Men Omfændighederne, under hvilke dette 

- flete í Middelalderen í de fydligere europeiſte Mir 

ger, vare og heel forffiellige fra hvad der fan have 

fundet Sted í den flandinaviffe Hedenold. J hine 

fandtes en Mangfoldighed af hiforifte Minder, fom | 

dels beſtode mange uſammeuhangende Levninger 

af den klasſiſte Litteratur, dels imundtligen for⸗ 

plantede Folkeſagn om de indvandrede Stammer: 
et gamle Norden funde der ei findes andre Minder 

end om Bet, efter maaſkee Aſerne med deres Inde 
vandring maatte have medbragt, eller om hvad der 

havde tildraget ſig i Norden ſelv, ſamt et enkelt 

af de nærmefte tilgrændfende Lande; begge Arter af 
Gagn maatte í Erindringen være fmeltede ſammen. 

Den romantiffe Digter kunde ei betragte ſig 

fom Hiſtoriens Organ, man havde jo Kroniker, 

"Hvori de Geiſtlige optegnede paa Latin Tidens Han⸗ 

delſer. Han vandt ifær Bifald, naar hans vide 

| underlige Digtninger fvnreðe til Riddertidens ævene | 

tyrlíge Aand. Skalden attfaae8 derimod forn den,” 

der ſtulde bevare Heltenes Minde baade veð at. 
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á þig felo og ved at erindre andres Sange. Han 

vandt Hader og Belonning i Kongehallen, naar 

han qvad om Fyrſternes egne Bedrifter eller deres 

Forfedres Daad. | 

Det ſtrevne romantiffe Digt overfkred ſnart 

Folkefangens Grændfer, og kappedes í Længe 

den med Kroniken, men for af udfylde flere 
Tuſinde Nim, maatte den ene Helt beſtaae í 

des flere Æventyr, der allevegne fra bleve hentede, 

Skaldeſangen, beſtemt til at giemmes í Óufome 

melſen, havde ſtedſe et indſtrenket Omfang, og 

om endog en heel Kreds af Sange kunde indſlutte 

en Mængde af Bedrifter, tilbød dog ei hver enkelt 

Gang, der udgiorde et afrundet Helt, nogen bes 
„qvem Leilighed for Digteren til i det Lange og Brede 

„af udmale Heltenes Bedrifter, 

á Enbeligen ſynes De oldnordiſke Sanges hiſtori⸗ 

ſte Betydning at maatte blive afgisrende beviiſt 

ved de hiſtoriſte og geographiſte Navne, Sagnkred⸗ 

fen indeholder, hvoraf ikke faae pege hen paa 

Per ſoner og Steder, der af andre Minder ere os 

bekiendte. Dog juft denne Sammenligning frem⸗ 
byder Vanſkeligheder, der true med at tilintetgiore 

den hiſtoriſte Troværdighed, vi forhen have viiſt 

med Rimelighed at tilfomme disſe Sagn. - Ved 
trende Ravne er Sigurds Skiebne knyttet til den 
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gamle danffe Hiſtorie, veð hans ældre Broders 
Helges, ved hans Dottres, Svanhildes og Aslaugs. 

Men vi have allerede ſeet, at uagtet Saxo kiender 

en Helge, Hundings og Hothbrods Bane, kan denne 
ſom Fader til Hrolf Krage, umuligen være Broder 

"fil Sigurd. Svanhilde gienfiende vi í Jarmeriks 

— Dronning hos Saxo, men funne dog ei formedelft 
ſtore Uligheder optage denne blandt Bolfungerneð 

' Et, og vi nødes desuden veð Henſyn til Jornan⸗ 

des lat henføre den oprindelige Begivenhed til ans 

bre Egne, Aslaugs Hiftorie er viſt nof beſtenit 
knyttet til Norden, men derimod løsner den fig og 

fra den gamle Sagnkreds ſom en ſenere ved en bes 

ſtemt Begivenhed foranlediget Udſmykkelſe. 

Afſondre vi nu Ravnene Delge, Svanhilde og, 

Aslaug, bliver der i den hele Sagnkreds intet 

tilbage, der med Beſtemthed kan henfores til no⸗ 

get hiſtoriſtt Minde fra den nordiſte Oldtid, 

Ikke videre lede og de geographiſte Angivelſer. 

Sagaen gior Sigmund, Sigurds Fader, til Konge" 

i Hunaland, dermed funde det forbindes, at Sans 

gene falde Sigurd nogle Steder en hunniſt Fyrſte 

(Sigurdqu. 3, 41 18, 61, 62); men paa andre 

Steder hedder han Sydboeren (inn Sudræni Gis 
gurdgv 3, 4r)e Sangenes Samler fader Sig— 

mund være Konge i Frackland, og ægte en danſk 
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Peindſesſe (Sinfiotlalof) Helge Hundingsbanes 
Rige har ifølge Sangene lagt í Norden (Helgaqgu. 

unding. 1 Str. 4, 3.) «Hvor den Kong Hialprek 
boede, bog hvem Sigurd opfodtes, figes ei udtryk⸗ 

keligen i Sangene, men Sagaſtkriveren og Snor⸗ 

reg Edda fatte ham i Danmark, hvorimod Ganges 

neg Samler lader Sigurd hos Hialprek prøve det 
Sværd, Reigin fmeddede ham, í Floden Rhin (Sis 

gurdqu. 2. a Str, 14); Sigurds Sotog maatte 

antages at have væretved Oſterſoens eller ved Jyl⸗ 

lands Kyfter (Bolfungafaga Kap. 26) Grimhild, 

Gudrunes Moder, faldes en gothiſt Kone (Gudru⸗ 

narqu. 2, Gt. 16) og fammefteds Gt. 35 uden 

Toivl ogfaa en valſk (franfÐ) Kone. Giukungerne 
kaldes Niflunger Atlaqy: 18, 26; 27, 28) og 

Burgunder (Atlaqu. St. 19.) Mod Syden paa 

Veien til Frackland Íaae ogſaa Brynhildes Borg 
(Brynhildargo. 1 Begynd.) - Ved. Rhinen var det 
Sigurd blev myrdet Brynhildarqb. — 11. 

Beſtemt angive Sangene, at det var tilDans 

mark Gudrune flygtede efter Sigurds Morð , og 
at hun "blev ber fyg Mar „ indtil: hendes Frender 

opſogte hende (Gudrunarqo. 2, Str. í 3.)  Meifen 

derfra til Atle fige8 at have varet ſyv Dage til 

Lands, fg til Soes, og atter fyv Dage paa Lan: 

det. (GGudrunarqu, 2 Str, 30.) … Dette viſer at í 

7 
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man beð Atles Land flet ikke bar tænft ſig en Egn 

i det nordlige Tydſtland. Derimod kunde Angivel⸗ 
"fer nogenlunde pasfe med er Reife fra Thyland i 
den nordlige Sant af Holland, hvor man fatte 

Hialpreks Rige, hen til Pommeren, derfra til Soes 

langs de preuſiſte Kyſter indtil den finſte Bugt, og 

atter igien en Deel Dagteifer hen til et Land, der 

tænfte8 dybt ind í Det nuværende Rusland. At⸗ 

tilas Land kaldtes Hunmark (Atlaqu. Gtr.. 13). 

hans Borg de hunſte Folkes Dal (Sudrunarqø. 

1 Str/24) hans Underſaatter Hunner (Gudrunarqv. 

2 Ett. 14, 26 Atlequ. Str. 17.) Man fan der⸗ 

for neppe omtvible, at jv Skaldene tankte ſig Hus 

naland (der var forſtielligt fra Hundings Sonners 

Land, hvor Sigurd krigede, Volſungaſaga Kap. 26) 
ſom et fernt ſydoſtligt Land overeensſtemmende med 

hvad Rygtet havde ſagt om Hunnernes Rige; heraf 
fulgte tillige, at Nordboernes Kundſtab herom 

„ maatte være meget ubeftemt, og at det ſtundom 

betragtedes blot fom et fierntliggende Fabelland *). 
Men omendſkiont at Gudrune brugte fun Dages 

Landreiſe, for at naae Atles Borg, kunde hun, 

Den beſtemteſte Angivelſe om Hunalands Belig⸗ 

gende findes í Egils og Asmunds Saga Kap. 1: 
Det øftre Rusland er et ſtort og velbeboet Land, 
ſom ligger imellem Hunaland og Garderige.” 7 

— GA 
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efter af have fuldført fin Hebn paa Atle, ile ned 

til Stranden, vg kaſte fig í Bølgerne, for af 

dem at blive ført til Jonakurs Rige, hois Belig, 

genhed iffe bliver beſtemt. Fra dette Rige blev 

Datteren. gift med ben oſtgothiſte Konge Erman⸗ 

rif, og derfra var det og Sonnerne vandrede ud for 
at hevne Soſterens Mord paa denne Konge. Naar 

vi nu til alt dette feie, at Brynhilde varen hun⸗ 

niſt Prindſesſe, fra hois ſydlige Borg Heimer flygs 

fede op til Norge, fees tydeligen, hvorledes fiernt⸗ 

liggende Steder vidunderligen ere blevne forenede 

i denne Gagnfreðg.. 7 

Den hidtil anftilfeðe Underføgelfe lede til Bet 

Mefultat, at Gagnene om Boljungerneð Skiebne 

vare almeenbekiendte í, Norden i den aldſte Tid⸗ 

hvorom Hiſtorien veed at ſige; af de ei funne:bære 

vilkaarligen bigteðe , men dog heller ikke med til⸗ 

firæffelig. Grund. kunne betragtes ſom Minder om 
Zildragelſer/ der í Norden felv vare, ſtete. 

— 
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Raben 1.— 19. 

ben megtige Stad Salerne regierede Jarl Rod⸗ 

geir, hvis Datter Hildeſvid, var den venneſte af 

alle Moer. "FI Hende blev Ridder Samſon, Jar⸗ 

lens tappreſte Mand forelſtet, og bortforte hende 

paa ſin Arm fra det hoie Taarn, hvor hun fad 

med fine Gerner. Samſon, der bygte fig et Duus 

i den tvffe Skov, bliver nu erflæret fredleg, men - 

hevner fig veð at giennemhugge Jarlen og mange 

af hans Riddere, Forgieves vilde Rodgeirs Bros 
der Brunſtein hevne Jarlens Død, hans Kaſtel 

blev brændt, han felv neðfablet með fine flefte 

—Mand,/ og alt dette giorde Samſon ene, font ders 

pan moder fin Farbroder Thietmar , der ſelvtolvte 
"4 
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bar redet ham til. Hielp. Med disfe Riddere inde - 
tog han et Par Borge, og nødte tilſidſt Salernes 

Borgerne tilsat hylde fig. — Samſon forøgede ſtor⸗ 

ligen fit Mige, vg bleven mægtig Konge. Haus 
Borð var befat með Solofade og Guldfade, den 

hvide Bin og friſte Rødvin drak han af Guidffaaz 

ler prydede med LEdelſtene. Da han ſaaledes havde 
fever í 20 Nar, gav han fin ældfte Sat. Ermen⸗ 

tef 13 af de ſtarkeſte Borge i Spanialand at res 

giære; den yngſte, Thiettmar, femten War gammel, 

bað og om ef Rige. Derover blev vel Faderen 

vred, men befluttede alligevel at angribe Jarl El⸗ 

ſung i Berti med 1500 Riddere og utallige Folk; 

Jarlen faldt, og hang Rige blev erobret. Ung 

Thiettmar erholdt Bern og Elſungs Datter Odilia 

til Rgte. Kong Samſon dede kort efter, og efs 
terlod fit Rige til Ermenrek, der bemægtigede. fig 

den føre Deel af Mom, og, foruden mange græs 
ſte Der, det meſte af: Riget fra Grakerhavet ned. 
til Fieldet. Samſons Frilleſon Afe Orlungatroſt fif 

Borgen Fertilia, ſom Varingerne kaldte Fridfælu. 

á oki 2 2273 

Man marker ſirax den fra. de foregaaende 
Fraser forffietlige Tone, og det Dberðtebnet Sfils 

i | ER 
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dringen baade af ng A sgaf hans * 
bomm AR mg 

Kong enes er en Febahele * — 

Herkomſt. Bel forekommer hans Navn flete Ste⸗ 

der, thi han nevnes ſom Rodgeirs og Brunſteins 

Bane og Fader fil Ermenrek í Begyndelſen af 

Blomſturvallaſaga; og i Sagaen om Flovent Fraka⸗ 

konge ſtaaer, at een ikke vilde giere noget fór al 

det Guld, Samſon ven rige eiede. Men den førs 

fit af disſe Romaner blev bragt fra Spanien til 

Norge í Midten af Bet trettende Aarhundrede ; og 

den anden ſtal ifolge Indledulngen være” bleven 
fundet si! Lion. Den Gaga der under Samſons 

Fagres Navn filides í Biorners nordiſte Kempeda—⸗ 

far flader í aldeles ingen Forbindelſe med vor For⸗ 

telling. Maaſtee har Rygtet om Normannernes 

Bedrifter i den nederſte Deel af Italien, hvor faae 

tappre Mand udrettede ſaare meget; bevæget For⸗ 

tællingens Forfatter er at te fin Helt til 

Serie Land, d 

Ermanaricus omtales á af óunnið fom en 

me Alexander 1 B. 23 Kap. men hans Slægt: 

ſtab með Theodorich og alf det følgende, her fortæle 

les om hart, pasſer fun lidet til Ben ſande Hiſtorie. 

Ake Orlungatroſt, Hvis Dad) fortælles Kap. 
„ 247, kaldes í Blomfiurvallafaga Oldungatroſt og 
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hans Borg Fricilia ſtal have sagt: efa for Mun⸗ 

si effet tMlpernes rr ren 

# Bed Varinger forſtaaes í — de PERS 

GR Á EA Gel et. eget” Korps í den con⸗ 

ſtantinopoltanſte Keiſers Tieneſte *). Ogfaa í 
denne Saga foreſtilles Varingerne forſkiellige baa, 

de fra Tydſtere og Engelsmand, thi bet bemar⸗ 

kes Kap 24 at: Smeden Velent blev” af Bar 
ringerne kaldet Volund, men dette var juſt haus 

oldnordiſte Navn, medens han ſom Velant eller Ba" 
landt var: bersmt í Engelland og Tydſtland. Lis 

geledes hedder det Kap. 166 at Varingerne kaldte 

den ſtore Drage, Sigurd dræbte, Fofner, ſom 

juſt er det af de eddiſte Sange befiendte Navn, 

der flet ikke forekommer i noget tydſt Digt. Matt 

"Fan altſaa ikke antage, at Varingerne citerteð í 
denne Saga fom Hiemmelsmand for Efterretninger 

om Udlandets Sagn, thi det er juft nordiſte Old⸗ 

ſagn, der Slive dem tillagte; heller lkke fan man 

begribe, hvorfor en. Islander fulde falde paa i 

Anledningen af Navnene Volund og Fofner at bes 

tanbe fig paa Talebrugen að den a is 

2 g Blatsbogen col. 507 0g 508 angives Berin 
gernes Tal i bet ellevte Gefulum til 300, og de 
abífilteg fra be Franſke og Slemmingerne , bes 

og vare i Rising Tieneſte. 
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Atanſke Livvagt, da diðfe Navne vare nokſom be⸗ 

kiendt af de oldnordiſte Sange. Disſe Pttringer 

kunne allene forklares af det, ſom Fortalen ſiger, 

og hele Sagaen vidner; at nemlig den er nedſkrevet 

eftet "fydffe Mænds: Beretninger.” For Tydſtere 

maatte def være mærkeligt, hvorledes deres natio⸗ 
nale Sagn ogfanaf Nordboer bleve fortalte. Maar 

hanfeatiffe Kiobmand í Handelsanliggender beføgte 

det græfte Keiſerdommes Hovedſtad, og der giorde 

BefiendtiFab með Varinger, hoilke de i den fierne 

By maatte betragte ſom Landsmænd; kunde de Tet 

brínge i Erfaring, at disſe fjendte adſtillige af de 

gamle Helte, tydſte Digtere beſang; naar disſe 

Hanſeater engang fom til order, og i de lange 

Vinteraftner fortalte deres Giæftevenner Udtog af 
romantiſte Digte, kunde de letteligen ved enkelte 
Magne erindre de ogfaa havde hørt Varingerne 

hævne dem, og tilfsie , "hvorledes de havde lydet í 

i deres, Mund. Disfe Bemærkninger bleve nu 

opbevarede af Dverfætteren, Vi ſkulle ved Enden 

af vor Underføgelfe om Vilkinaſaga anføre flere Bee 

vifer for denne Gagaená Herkomſt. Hvad den paa 
dette Sted nævnte Borg angaaer, er Def uvift om 

Væringerne have kiendt ſamme af deres Soereiſer, 
eller ba Borgens nordiffe Navn Fridfalu.o; Frede 

ſalighed er faa betydningsfuldt, om de maaſtee blot 
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tiendte ási af nordiſke Dverfættelfer af Roma - 

ner, lig Bíomfterballefagay der i det trettende. Mer 

hundrede blev befjendt i Norge titel 

Shidreks Fader: kaldes Dietmar, i Digtet, om 

Alpharts Dod Str. 85 (von ber Hagens Helden⸗ 

buch keg — lala ajakndr ÁÐ 22. 

3n8 IP ti g — — — | á "tog . 

EÐ — 

A 14 — 17. 

Að og Odile eitla en — * bleg 

faldet Thidrek, med forte Dienbryn og gule Lokker, 

ſmal i Midien og 2 Men bred mellem Skuidrene, 
hoi ſom en Jette og ſtærkere end nogen kunde troy 

ſom ei havde provet ham; munter og gavmild, í 

Skind og Sind fin Fader Samfon lig, Da Thid⸗ 
„vef bar:7 Aar, fom den femten Aar ældre Hilde 

"brand, en Søn af-Dertug Reiginbald í Fenedig til 

Thiettmars Borg, og opfoſtrede Thidrek, indtil 

han í fit femtende Mar dlev flagen til Ridder, Begge 
elſtede hinanden ligefom David og Jonathan. Thid⸗ 
ref overrumplede Dvergen Alpris, den behændigfte 

af alle Bem, Ber nævnes í gamle Gagaer, og nødte” 

ham at ſtaffe ſig Svcrdet Nagelring, med dette 
drabte han, ledſaget af Hildebrand, Berſarken 
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” Grim "og hans Kone Hilde ten underjordiſt Bolig, 

hvor han fandt meget Guld og den koſtelige Hielm, 

ſom han kaldte Díldegrim; Med disſe Vaaben 

"per vandt han· Studas, for fin Stridbarheds Skyld 

af Varingerne kaldet Heimer eller Slangen der 

fra den berømte Dronning Brynhildes Land sår 
kommet for at maale fig med ham; han ffienfede 

ham Livet og de bleve hinandens Venner. 
GG 

— 

Om Thidrek, Tydſternes Dieterich, og om Hil⸗ 

debrand ſom hiſtoriſte Perſoner, ſkulle vi ſiden tale. 

Dvergen Alpris, der. ſiges faa" berømt, er viſt 
notk den af: Heldenbuch 1 D. faa bekjendte Dverg 
Elberich. ventyret her beſtrives með Grim og 

Hilde, har en nordiſt Farve; juſt ſaaledes fortælles 

ofte í Be Sagaer, der upaatoivleligen tilhore den 
nordiſte Romantik, at Helte beſogte Jotuner, der 

vare Hulebebobdere með kampeſtore Legemer, hvis 

Ovinder, ſom ſtedſe ſogte ind paa Fienderne åg 

vilde brydes med dem, vare ofte de farligſter At 
derimod Jotunen eiede et Sværd) der forſt maatte 

fraſtigles ham, før han kunde overvindes, er et får 

Sagaerne fremmed Trek. Hielmens Navn fart 

s beáveint for klares af — — da ak er 

Krig, og Grimr en js | 

is 
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nað tydſte Sange er, denne Bedrift bleven af 
tere befungeit, den. nævnes. i Edens Ausfart S 

5 og Brynien, Thidrek vandt iſtedetfor Sas — 

gaens Hielm, kaldes der Hildegrein St. 126. Dette 

Xventyr har igien foranlediget et andet Lignende 

með. Kampen Siegenot, hvorom en egen Sang Á 
von der Gagens Heldenbuch 1CTh.der veð de over 

drevne Skildringer viſer fig at: bære. en ſenere Be 

handling af det famme Lmne... 
Venteligen har der varet tydſte GS ange om 

Studag, da Vilkinaſaga lader alle de beromte Heſte/ 
Heltene rede, komme fra Brynhildes Stutterie, hoil⸗ 

ket Studass Fader, den ælbre Studas foreftod, og 

hvortil hans Navn hentyder, enten man ſaa fæns 

Fer paa det tydſte Stute eller; islandſke Stodros. 

De hidtil bekjendtgiorte tydſte Sange næðne iffe 

Studas, men derimod forefommer Heimer í Bits 

tichs S elſtab, ſom en ſtor Helt i Ermanricks De⸗ 

neſte, der er med at drabe den unge Alphart (Al⸗ 

pharts Tod í bon der Hagens Heldenbuch PK) 

og í ef utrykt vaticanft Haandſkrift figes Heimer ar 
have flaget Vellewolt ihiel (Adelungs Nachrichten 

vor altdeutſchen Gedichten Simon). At Varin⸗ 
gerne kaldte Studas Heimer/ er foiet til med Hen⸗ 

fon til den Deimer, ber nævnes Volſungaſaga Kap: 

32 font Brynhildes Svoger, Kap. 36 ſom hendes 
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: Bofterfader, , Bað. * ſom en "gammel Mand, hvem 

Blynhildes Datter var Bettvet."“ Hang Son feed 
Sl Kap. 3 32. Eg denne — * have no⸗ 

Ben ældre; Der bide: þad Brynhildes Gaard Bö 
klaringen over Navnet Heimer er bel da og en Ber 

"mærfning, dett tydſte Forfatter Havde tilfsiet, fordi 

den ſyntes af pasſe ſig það den Karakter Heimer 

hæg í denne Bearbeidelſe af Dideriks Hiſtorie þóst 

han foreſtiltes ſom den bið i nd af * de 

bernſte Kemper. 

mr. Helmer forekommer ei ſom Sine í be 
islandſte Mindesmarker, ví have tilbage, maaſkee 
er et beflægtet með heipt, Forbittrelſe. J Bet 

arna magncranſke Papirhaandfkrift af Vilkina No. 

178 í ol," fom jeg í bet følgende falder Eoder⸗ Á, 

* Sværd — a 
"het 7" ae SE SE AR 

— ER 
Kap. 18 ls — ii 

Da Kong Vilkinus í Vilkinaland reiſte hiem fra 
et Tog i Øfterføen og laae með fin Flaade ved Russ 
lands Kyſt, var han ene gaaet op í Skoven, og 

ber havt et Møde med en deilig Quinde. Denne 
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bar ett Havfrue, ſom Aaret efter bragte ham en 

Gen, der fif Navnet Vade og blev kæempeſtor. 
Faderen yndede ham ei, men gav ham dog TØ Gaarde 

i Sverrig (eller efter en rigtigere Leſemaade í Siel⸗ 

land) * Vades Son Belent bleve ſit niende Mar 
fat lære hos Smeden Mimer í Hunaland hvor 

han maatte lide meget af Sigurd Svend der og⸗ 
ſaa var hos den famme Meſter. í Da: Faderen 
ſpurgte dette i Sielland, tog han Sonnen efter tve 
Aars Forløb bort fra Mimer, og ſatte ham til 

tvende klogtige Dverge, der boede í Bierget Kal⸗ 
lova (Kullen). Tvende Aar derpaa kom Faderen 
fot at hente Velent, men omkom veð et Fieldſkrid. 

Belent dræbte Dværgene, Ber avindſyge over þang 

Kunftfærdighed ftoðe ham efter Livet; fatte derpaa 

fig felo með fit Varktoi í et udhulet Træ med et 

Glagvindue for og fod fig drive af, Havets Bølger. 

Strommen førte ham til Kong Nidung í Thy í 

Jylland, hvor han blev vel modtaget, og fik Lei⸗ 

lighed til veð funftigt Smeddearbeide at vife, hvor⸗ 

meget han overgif Kongens egen Smed Xmiliaé. 

Da "Kongen engang med 30000 Riddere drog tíð 
at ſtride, og havde reift fem Dage med. fin Hær, 

evindrede han fig, at han havde glemt den Talið: 

" man hiemme, der fragte ham Seier (sigurstein). 

Dan lovede den fin Datter og det halve Rige; der 
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kunde bringe ham Stenen inden Solen neſte Dag 

gif ned. Belent, fom Varingerne kaldte Vaulun⸗ 

dur / gjar: Det „ met ba han paa Beienþagdesaf 

Nodverge bvæbt en af Kongens Mænd, tager dene 
deraf Anledning tilat erklere ham fredlos. For 

av ſoge Hevn forklæder Velent flg ſom Kok, og 

vil komme Trylleurter í Prindſesſens Mad, men 
hun merker Uraad. Welent gribes / Fodſenerne 
overfEiæreð paa ham; og: han maa nu i Songöganir 

ben ſmedde Klenodier forfin Biende. 1110 5 

il famme Tid kom Egil; Velents yngre Bro⸗ 

ber efter dennes Opfordring til Nidungs Dof. 

Da han var eit berømt Bueffytte , bað Kongenham 

i eft Skud at bortſtyde et Xble, der var bleven 

lagt pag haus treaarige Søns: Hoved: han giorde 

dette Skud, forn længe blev berømt, efterat have 

taget fvende Pile ud af Koggeret, og Da Kongen 

ſpurgte ham, hvortil han havde beſtemt de to, føas 

vede han, Dig vare de beftemte, hvis jeg havdetrufe 

fet Drengen Dette kiekke Svar optog Kongen vel, 
Welent rugede imidlertid over Heyn. En 

Dag da Kongedatteren *) kom til hang Smedde, 

for at ville have en brukken Ring iſtandſat / kran⸗ 

fede han hende; kort efter foffede han Kongens to 

” "cod, A, falder bene Heren, men i Volundars 

avlda er þenbeð Navn Banbvilbe, 

A 
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ghðfte Sonner til fig, og drabte dem begge fo} 
deles Been indfattede ham í koſtelige Guldkar, Ber 

ſattes paa Faderens Borð. - Derefter gibrde ban 

fig en Fugleham af Fiær, hans Broder Egil havde 

famlet, og figi op paa det hoieſte Taarn i Kongens 

Bora, hvorfra han fortalte alt, hvad han havde 

bedrebet. Nidung befalte vel Egil under Livs⸗ 

ſtraf at ſtyde ham; denne traf ogſaa Velent un⸗ 

der venſtre Arm, men der ſad efter Aftale en med 
Blod opfyldt Blære. Nidung troede Velent havde 

udghdet fit Blod, men þan floi tilfin Faders Gaard 

í Gielláhd, og ba Kong Nidung Fort efter var - 

død, forligte han fig með dennes Son Dísin, og 
giftede Syſteren, der allerede —* —* ham en 

Gan * Raon tig 

Mt Velent blande Bæringerne hedte Vaulund, 

peger hen tilp at ber vare nordiſte Sagn om denne 

Gjetftand. At Bet nordiſte Sagn var det oprin⸗ 
delige ſynes allerede Navnet at viſe, der forſt 
efter nordiſt Udtale faaer fí — Vau⸗ 

fundur af lundr Sind og væl, vel£ Liſt ef. vá 5: 

variis Liſtig ér altſaa Kunſtneren eller den Klogtige 
í Ordets uomærfede Betydning; lige ſom Aæiða= | 
'Aag udlebeð enten af daudardæ, eller af dæAcos, kun- 
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ſtig. Dog langt tydeligere ſtionnes Bette af. Sa⸗ 

munds Edda, hvor en af de ffisnnefte Sange, Bar 

lundargvida, viſer os Sagnet i en langt ældre 

Form. Volund med: fine tvende Brødre; Slags 

fidr og Egil, fra Alfernes Land, fandt eggang ved 

Stranden trende fyðlige Mer): niðð hvilke de 

levede paa niende Aar, da ſtilte Skiebnen dem. fra 

hinanden. Slagfidr og Egilvilde ſoge deres 
Koner, Volund blevtilbage og: ſmeddede í Ulfsda⸗ 

len, det rode Guld. Nidud, Niaras Drot, overs 
rumplede Volund, for at rove hans Skat; og da 
denne, Der í Sovne var bleven bunden, vifte; For⸗ 

bittrelſe over flig, Medfart, bleve Fodſenerne overs 

ffaarne, og han. blev fat til: at ſmedde. Her 

fandt han Leilighed til at drebe Niduds Sønner, 
kranke hans Datter og derpaa leende flyve bort; 

efter at have fortalt fin hele Bedrift. Sangens 

proſaiſte Indledning, der i fin nærværende Form 
vift. nok er yngre end Sangen: fels.og ikke indehol⸗ 

der andet, end hvad man troede af den at kunne 
ſlutte, gier Volund til Finnekongens Søn, venter 

ligen, fordi man meente, at han fom en Slags 

Troldmånd maatte flamme fra Finner. "Dette har 
dog ikke Medhold í Sangen, ber falder Vølund 

en Alfer, hvorved her ei kan forſtaaes andet end 
en Mand. fra Alfheim, et: gammelt Navn paa et 

2 
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Landſtab der ſiden ſattes i det ſydlige Norge og 

* 

tilgræandſende Sverrig. Der. navnes desuden Bae 

lunds hvide Hals, hvilet. neppe var bleven, tile 

lagt en Finner, en Folkeſtamme man pleieðe at á | 
* fig ſom haslig. i 

Simpoelheden, hvori Sagnet, her — 9 

vrag dets ide. Fortællingens Hovedtrak, at en ved 

Kunſtfæardighed beromt Helt ſnildeligen hevnede en 

lidt Zornærmelfe, have her ikkun erholdt den for⸗ 

ſte Udmaling/ ber maaftee kun var Maaden, hodr⸗ 
paa man tydeliggiorte ſig hans Bedrift. Helten var 
lyktelig en Eið, altſaa gift med en af Odins Moer; 
han blev. ſaare ulykkelig, altſaa en fængflet Krob⸗ 

ling, han hevnede fig paa fin. Fiende, altſaa ved 

den gruſomſte Hevn, en Art af thyeſteiſt Maale 

tid; han reddede ſig ved Kunſtfardighed/ men dennes 

hoieſte Triumf er efter den, ſimple Menneſteforſtands 
Udſagn, at kunne ſom Fuglene flyve, í Luften. Det 
er vel, neppe heller tilfældigt; at Def var juſt i Ul⸗ 

vedalen, at Volund blev befnæret og det af en miðs 

undelig Konge, hvis Navn, bærer de tydeligfte 
Prag af Nid. Dette Sagns Ælde ræffer ud over 

al nordiſtk Hiſtories Begyndelſe. 
Ikke blot at Navnet Vaulundur bruges i Ham⸗ 

dismal/ en af de eddiſte Sange Str. 6, til át 

betegne en Kunſtner í Almindelighed. Kong Ale 

* 
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fréb í fin Ober fættelfe af Boethii cönsolát phi- 
los. oxon 1698 fpørger S. 13 og 162 "hvor ere 

| nu den viſe og beromte Guldſmeds Velants Been, 

hoo kiender hans Gravhøi” JF bet af Etatsraad 

Thorkelin udgivne angelſaxiſte Heltedigte om Seyl⸗ 

dingerne 6 Saug 8! 36 beder Gotheren Biovulf 
om, at matt) við han faldt, vilde give ham ſine 

sa , Beland8 Bert með í Öraven, 0 7 

Ikke kan Volunds Magi, være kommen fra 

Angelſaxerne fil Seandinaberne ; ti dette kunde 

forſt være ſkeet efter Kriſtendommens Antagelſe, 

hen Sangen om Baulund magae ifølge indvortes 

Grunde heift rimeligen være ældre, og desuden er 

bet viſt, at Skaldenes Billedſprog for Kriſtendom⸗ 
men Havde allerede erholdt ſin fulde Uddannelſe. 

Det vaða ikke tenkeligt / at man ſtulde have giort 
et fremmed Sion Til Kunſtfordighedens Ideal, og 

til dette Ravn í bet ellevte Aarhundrede vilfaaflis 

gen digtet ett heel Hiſtorie; thi der er Flart nok, at 

Sagnet om denne Volund ganffe har ben nordiſke 

Solorit. Maaden hvorpaa Volund omtales hos 

de nævnte angelfaxiſte Forfattere, tyder og hen til at 

Brittanien ikke kunde være Kunſtnerens Hiem. Nep⸗ 
"se kunde man til Alfreds Tid have varet ubidende vi, 
hvor denne faa beromte Kunſtner bar hoilagt da 

juſt Grabhoienes Minde pleiede í Oldtiden lange at 
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forplante fig, Hvis han havde lebet paa Den efter 
Ungelfarernes Indvandring; og til de gamle Brit⸗ 

ter funde han allerede ifølge Navnet ikke henreg⸗ 

nes. Heltedigtet om Scyldingerne er ttpaatvibles 

figen forfattet efter danffe Sagn, enten Det fáa er 
en angelfarift Digital eller en Omarkeidelfe af 

ældre danſte Skaldeqvad. 

"Uagtet Alfred ikke fiendte Volunds Erde; 

troe Bønderne í Berkſchire at vide det. Omtrent 

en Miil fra white horse hill i Narheden af MS 
down, hvor et Glag fdd $71 mellem Kong Alfred 
og de Danffe, findes endnu et Steenmonument, 

der efter Beſtrivelſen aldeles ligner vore Steendys⸗ 

fer. Trende flade firfantede Stene af fire til fem 

Gods Bredde ere nemlig opreifte paa Kanten, og 
bare en'fierde meget fiørre Dverligger , tvende Ads 

gange have ført til dette Steenminde giennem Nas 
der af ſtore paa Kant ſatte Stene. Almuen vidſte 

i Begyndelfen af det attende Aarhundrede at fot 

fælle om dette Sted, at der fordum boede. ett ufyns 

lig Smed, og hvis nogen Reiſendes Heſt havde 
tabt en Sko paa Veien, behøvede man bíot af 

bringe Dyret hen til Stedet, og íðgge et Monte 
ſiylke paa Stenen, fort efter vilde man finde” Mon⸗ 

ten borte og Heſten beffoet, Smeden var befiendt 

Sagabibliothek, 2 Bind, 2 
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blandt Almuen under Ravn af Wayland Smith ** 
Den engelſke Forfatter, der meddeler denne Ef⸗ 
terretning 1 Eiendte felo ikke til nogen Veland, og 

vil derfor udlede Ravnet af den Omſtandighed, at 

Stenmindet lage ved Veien. Da juſt Stedet í 
Alfreds Tid havde været en Valplads, er det vis 

meligt, at et hiſtoriſtt Sagn her ſom oftere er 

fammenfmeltet með et mythiſt En Beland er be: 

kiendt ſom normanniſt Anfører, Ber harjede í 

Frankrig *) 361—62; vel ſtal denne være bleven 

*) Dette Sted, hvorpaa Hr. Profesſor Werlauffs 

Godhed har giort mig opmærffom, findes i F. 
„a Wise. letter to Dr. Mead concerning some an- 

tiqvities in Berkshire particularly the white 

Horse Oxford 1738 í 4. Det, fom nætmeft an: 

gåaer 08, findes S. 37: all the account which 

the country people are able to give of it (Steen: 

monumentet) is; at this place lived formerly an 

invisible Smith, and if a travellers horse had 

left a schoe upon the road, he had no more 

to.do, than to bring the horse tho this place 
with a piece of money, ad leaving both there 
for some little time, be might come again, and 

find the money gone but the horse new shoed. 

The stones standing upon the Rudgeway, as 

it is galled, „I suppose, gave occasion to the 

whole being called Waýland-Smith; which is 
the, name it was always known by to > the coun- - 
try peopie. 

#8) Gallia christjana T..t2. c. áð. Suhms Dan: . 

marks Hift, 2 D. S. 231:33, 243 
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dræbt í Tvefamp 863, men ba Normannernes etta 
felte S Gtreiftog í Frankrig og Engelland let funbe 

forvexles með hinanden, og mange Anførere vexel⸗ 

viis hærjede í begge Riger, kunde Sagnet let ud⸗ 

brede ſig, at den beromte Harforer Veland var 

bleven drebt í Slaget ved Ashdobn. Siden fane 

" menblandedes denne Beland í Almueſagnet med dett 
fangt.ældre Smed af ſamme Navn, og da Smeden 
var for Landalmuen interresfantere end Harfore⸗ 
ven, og knyttet til flere Minder , var. det natur⸗ 

ligt, at Erindringen om denne blev fortrængt af 

hin, Men ikke kunde den engelſte Bonde tænte fig 

en Smed, der fom den ofdnordiffe Belent. ham⸗ 

rede Guldringe; man gav Velents Aand en ſimp⸗ 

lere Beſtieftigelſe, og fod den ſom en ærlig Landér 

byſmed ffo Bonderheſte. | Å : 

Det var at formode, at naar Velands en⸗ 

gang blandt Angelſaxerne berømte Navn kunde ved— 

ligeholde fig fom et Localſagn til de fenefie Tider, 

maatte der gives flere Spor til ſamme í den engelse 

ſte Litteraturs tidligere Mindesmæarker. Saale⸗ 

des finder man og i et Digt om Kong Horn *), 

ga 

”) g Ritson ancient englejsh metrical romances 
Lond. 1802 vol. 3 læfes dette Digt S. 382:3203 

- følgende —— forekomme ber ; 
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uden Toiol fra det fjortende Aarhundrede, at et 

Svard bliver nævnet ſom Mimmings Mage, Soagr⸗ 

denes Konge; Velands Vært; her er da tillige ogs 

faa Sonnens Vidgas Helteſpard bleven etindret. 
Ifolge disfe utvetydige Vidnesbyrd, for af 

Belent nævnes í gamle engelſte Digtninger, vinder 

den af Or. F. Grimm yttrede Mening *) Sandſyn⸗ 

lighed, at den Vade, der tilligemed fin Baad oms 

thán sche lete forth bring 
“a swerd hongand bi á ring =. 
to horn sche it bitaught 

wit is the make of Miming 

of all swerdes it is king - 

and Weland it wrought 

" Bitterfer the swerd hight. 

Hr. I. Grimm. har anført dette Sted í Mus 

feum fir altdeutſche Litteratur 2 B. S. 309, 

men forklarer urigtigen, fom ellers ſieldent ſteer, 

the make of Mining efter Ordets Betydning i" 

det nyere engelffe fom Mimings Værk, Make 

forekommer ifølge Johnſons Ordbog hos de ældre 

engelſte Digtere, Spencer og Ben Fobnfon, í 

Betydning af companion, fvarer altfaa til bet 

angelfariffe maka, gemaka, bet banffe Mage, 
- fvenffe Male, og betegner ber Sideſtykke pen- 

dant. Gammenbængen viler tyðeligen, at Gvær: 
bet, Veland forarbeidede, ikke tillige "tante være 
en vis Mimings Gierning. 

*) Irmenſtnaſſe und Frmenfaule eine mothologi⸗ 

ſche Abhandlung von J. Grimm. Vien 1815, Un: 

hang S. 64:65, 

V 

(4 
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tales af Eúaucer XY, og om hois Bedrifter der 

var ett lang Fabel, jnſt var Kampen maid; Ber 

lents Fader **). 

Velands Minde var ikke indſkranket til Brit: 

tannien. Forfatteren af det latinſke Digt de pri⸗ — 

ma expeditions Attilæ regis Hunnorum in 

Gallias fader Valther af Vaſkaſtein bære Vaaben 

af Velands Arbeide **). En unævnt franſt For⸗ 

fatter ****) fra Midten af det tolote Aarhundrede 

st 

++) 

***) 

***) 

J hans Troilus 3, 615 ke songe, she playde, É 

he tolde a tale of Wade. Ritson 3, 256, 

Derimod forefommer bet mig ikke rimeligt, at 
Navnet Vatland-Streit paa. Melfeveien eller Wat- — 

t 

lyngestrete paa en af det gamle Engellands fire 

Hovedveie ftaaer í Korbinbelle med Smeden Bes 

lent (fee anf, GÉr. S. 38) thi Navnet fan paa 

forekommer intet fom leder derhen. ; 

V. 961 Et nisi duratis Vuelandia fabrica giris 

obstaret 5. udgiveren, den lærde Fiſcher, 
anfører í Fortalen S. XIII Otbet Vuelandia | 

blandt bem, han ikke forftaaer. 

J Labbe Bibliotheca Mss. nova in fol. T. 2. 

- Historia pontificum et comitum Engolismensium 

— incerto antore (men fom har levet 1159) p. 252 

Gillermus Sector ferri hoc nomen sortitus est, 

qvia cun Normannis confligens venire solito 

conflictu deluctans, ense corto:vel scorto du- 

rissimo, gvem Valandus faber condiderat por 
N 

anden Maade "forklares, og i Gagnene om Velent 
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fortæller om Vilhelm Jernffiæreren, Alduins Son, 

Hertug í Angbulesme, der levede í det tiende Mars 
hundredes fiðfie Halvdeel, at han í fine Krige med 

Normannerne brugte ef Sværd af Smeden Bas 

lands Arbeide, faa fart, at han dermed kunde 
giennemffiære Brynier, hvoraf han fif Tilnavnet 

Jernikiærer., Uden Grund antager Suhm (Dane 

ſte Diftorie 2.D. S. 232) dette Vidnesbyrd, ſom 

Bevis for, at den normanniffe Harforer Veland 

fra det niende Aarhundrede er bleven anſeet for ert 
funftig Smed, ligefom Sværdet nodvendigen maatte 

være nedarvet til Vilhelm fra hans Stamfader 
Ganger Rolf, der ffulde have faner det fra fin 

Vaabenbroder. De anførte Steder vife tilfiræffer 
ligen, at Udtrykket Velands Arbeid foarede i Mid: 
delalderen til den klasſiſte Olds dædalffe Varker, 

men. brugtes fornemmeligen om ſtarpe Sværde, ſom 

det Stykke Arbeide, man tillagde meeft Værd. 

å J de tydſte Sange fra Middelalderen nævs 

nes Veland uftere, men dog ifær fom Fader til den 

appre Vidga eller Vittich. Saaledes forefoms 

mer har í ber kleine Nofengarten 4 D. af Dels 

denbuch, der Roſengarten zu Worms St. 295 von 

medium corpus toricatum 'secavit una percus. 

sione, 



| Burnaſaga. | — 

der —— Í Alpharts Tod 262 St.; og Da. 

Vidga var anſeet for Samtidig med Thidrek, kunde 

man meget vel lade Velents Vaaben pryde enfelte 

Delte, ſom Thidrek overvandt (Eckens rt - 

Bit 

ið intet gammeltydſkt ſom beð Leytken 

er bleven befjendtgiort, forefommer noget videre 7 

om. Velents Diftorie. At imidlertid ogfaa d dette 

Emne er bleven behandlet af tydſte Digtere, fan 

fluttes af dere Grunde. . Det profaiffe Tillæg til 

Heldenbuch nævner blandt andre Helte Vilant, den 

anden Vittichs Fader baade ſom Hertug og Smed”). 

Gottfred af Strasborg taler í fin Triſtan v 16555 

om en Vilint, der levede i den gamle hebenjte Tid - 

da Kamperne regierede **). Den lille fvenffe Rim⸗ 

fronife fra Enden af det femtende Aarhundrede, uds 

Ørnen 

) Wittich ein Held, Omec fein Bruder, Wielandt 
bag ber zweyer Wittich Vatter, ein Herzog, 
ward vertrieben von zweyen Ryſen, die gemun: 
nen im ſein Landt ab, da fam er gu Armut, 
und barnað Fam er gu Koͤnig Elberid. und ward 

ſein Gefell, und ward aud. ein Schmid in dem ». 
Berg zu Gloggenſachſen, barnað kam er gu. Kås 
nig Hertwich und bei beð Thochter geiget er zwee 
Soͤne. 

++) Grim úber die Entſtehung der altdeutſchen Poe» 

fie in Daubs und Ereugerð Studien 4 B. S. 116, 
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* af Hadorph, har benyttet tydſke Digte om 

Diderik af Bern, et Haandſtrift deraf fader Bop: ; 

Philimer (Vilkinus) fige: 
Sida aflede jagh í det ſinna 

Wideladz Fader med en Marinne. 

Hertil kommer et Vidnesbyrd af Herman 

CEhytræus, hvis Skrift om Mindesmarker i 

Skaane, Halland og Blekind forfattet 1598 
findes i Brings monumenta Scanensia. Dens 

ne Korfatter nemlig, der regner Vidrich til Dís 

drik af Bernd Kæmper, og altſaa kiendte tydffe - 

Gagn om denne, men derimod maattet være uvis 

dende om eddiffe Sange, hvilfe tilligemed andre 
idlandffe Mindesmærker førft í det følgende Aars 
hundrede blee Skandinaviens Oldforſtere bes 

Fjendte; fortæller Forteligen Smeden Vallands His 

fiorie, faalebeð fom Bilfinafaga beretter den, ik⸗ 

". fun med den Forſtiel, at Velent ffulde have ægtet 

en norſt Kongedatter, og at hvad Vilkinaſaga fors 

tæller om De Vaaben, Vade Riſe giemte under en 
Steen for fin Sen Belent, her ſiges at være af 

Velent giemte for Biðrif, 

Det var ogſaa muligt, af de nyshæontte tven⸗ 

de Forfattere have taget Henſyn til nordiſte Almue⸗ 

ſagn, og ſogt af forene dem med de tydffe Sagn om 

Vidrik. Hos ben danffe og ſpenſte Almue have 

nemlig Viſer for flere Aarhundreder ſiden været í 
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Omlob om Vidrik Verlandſens Bedrifter, we 

maatte vedligeholde - Faderens Verlands Minde. 
Saaledes hedder det i udvalgte danſte Sange fra 

Middelalderen I D.S. 417 

Der ſtinner i det andet Skiold 
En Hammer og en Tang, 

Dem fører Vidrik Verlandſen, 

Han flaaer og griber ingen til Fang. 

Helten ſels indføres fortællende í Ð. S. 28: 
Verland heder han Fader min, 
En Smed var han ſtion, 

Bodil hedte min Moder, 

En Kongedatter ven. 

Uagtet disſe Viſer, ligeſom de efte andre om be 

berníte Helte ere í Det Dele digtede efter de tydſte 

Fortallinger eller Sange, ſynes dog enkelte Træt 

at vife, at ogſaa nordiſte Sagn ere optagne deri. 

Saaledes kaldes her Vidriks Moder, der hverken 

navnes í Vilkinaſaga eller í noget mig bekiendt 
tydſt Digt, med bet Navn hun bærer í den eddiſte 

Gang om Vaulund. At Vellev Sogn i Hovele 
berg Herred i Aarhuus Stift i Iyhlland ſtulde have 

fit Ravn af Verland, hvis Grav ſtulde findes í 

Vellev By >), og ſom der ſtulde have opbygt Kirken, 

+). Danffe Atlas 49.16: 425 og en ſkreven Ind⸗ 
beretning til den ántrvar iða SKommisfion i Kis⸗ 

benhavn. 
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ſamt at Vatlands eller Villandsherred í Skaane 
ſkulde have erholdt Ravn efter denne berømte Smed, 

og derfor i det fertende Aarhundrede førte Hams 

mer og Tang í fit Gegl (Bring monumentaSca— 

nensia S. 36, 302) beviſer i det mindfie,. at disſe 

Gagn maae have været gamle í disſe Egne, for ſaa⸗ 

ledes at blive af Almuen localiſerte. 

Mere lebende har blandt Jélænderne Spro⸗ 

get felv vedligeholde Volunds Minde. Hoad Ber 

— fortælles i Vilkinaſaga Kap. 24, at Volund var 

faa beremt over hele Norden, at naar man ret vilde 

rofe et Stykke Arbeide, fagde man, bet var form 

om Volund havde forfærdiget det; fan beftyrkes af. 

islandſte Skrifters Vidnesbyrd. Snorre har í et 

Bergs, Suhm anfører "), brugt Volund for klog⸗ 

tig Arbeider í Almindelighed. — J Rafn Svend⸗ 

biernſens Saga fra Begyndelſen af det trettende 

Aarhundrede hedder det om en Mand, at han var 

en Bolund.i Fardighed baade til at arbeide i Træ 

og Jern. J det nuværende Islandſke er Volund 
bleven et Appellativ til at betegne en Funftig Ar⸗ 

beider i Almmdelighed, ligeſom völundarhus er 

bleven "den træffende Overſattelſe af en Laby⸗ 

) Kritiſk Hiftorie 3 DO. 387. Berfet findes í 

Afhandlingen om Æroper í Enotreð Ebba Side 
1837 af Dlavii Haandſkrift af Ebba. 

í 
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rinth *). Heel ſynderligen ligner vift nok den nov. 

diſke Dadalus den græffe ikke blot i Ravn og Kunſt⸗ 

nerheder, men og i at være bleven fængflet af den 

Konge, til hvem han ſogte Tilflugt, og at have 

reddet fig ved funftige Binger. Ogſaa dette have 
de tilfælleds, at begges Sønner, ſtiont paa fore 

ſtiellig Maade; meget bidroge til at forplante Fæs 

drenes Minde, og af begges Navne dybe indpos 

dede fig i ſeent uddøende Tungemaals Rødder, 

Navnet paa Volunds Broder Egil er old— 
nordiſtt, og forefommer í Bolundarggiða, af 

hvilfen Sang man ogſaa ene fan forflare det Tils 

navn Aulrunar, fom Sagaen tillægger Egil Kap. 

27, dette er nemlig ingenlunde Pilenes Egil, ſom 

den gamle Overfættelfe giver det, men Aulrunes 

Mand. J svrigt udeluffes Enden af det 27 Kap. 

hvor dette findes, faavel í den tryfte Udgaves Bas 

rianter fom i de tvende artæmagtæanfte Haand⸗ 

J en islandſk Forklaring over Sigurdrifamal, 
der findes í et Profesſor Thorlacius tilharenbe 

Afſtrift af Volſungaſaga forekommer følgende ok 

„80 sem ein heiter Vaulundur, sa sem afbragds 

"vel smidar, ok samsetter, sva heiter Vølva 

su, sem abbragds Viser „9: og ligefom den hed⸗ 

der Voland, der fortrinligen forftaaer at arbeide 
og fætte fammen, faaledes hedder den Volva fon 
fortrinligen kan fpaae. i 
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ſtrifter Mo. 178, 177, i Kol. eller ſom vi her kal⸗ 
ber dem í Á og B. | 

Hoad fortælles om Egil — vel til * ro⸗ 

”mantiffe Udſmykkelſe. Man vilbe have een til at 
flaffe Bolund Fiær til Vingerne, og funde, naar 

man giorde denne til. Bueſtytter, forherlige Vør 

lunds Lift ved det bekiendte Paafund, med at lade 

Blodet af en fyldt Blare nedflyde fom ens eget. 

Var nu Egil engang Bueſtytter, kunde og For— 

tæífingen blíve end mere udſmykket ved Det bersmte 
Sagn om Bueſtytten, der maatte figte efter ſin egen 

Son Et ſaadant Trak er alt for hiertegribende 

til af Det engang befiendt, ſtulde gane af Folkets 

Sinde, men det er ikkun Faderens rædfomme Stile 
ling og hans fiæffe Svar, ſom, og det med Foie, 

„er Almuen vigtig, Navnene forglemmes. Skulde 

virkeligen et ſaadant nedarvet Sagn have tient blot 

til at udſmykke Vilhelm Tells Hiſtorie, uagtet 

meget vel flere kiekke Mænd kunne í lignende For⸗ 
hold have handlet pan ſamme Maade, er Bet rime⸗ 

ligere af Sagnet om Egil naaede til Schveits igien⸗ 

tem den romantilte Digtning, end at Saxos lig» | 

nende Beretting om Palnatofe Lib. 10 6. 185 
fulde der have været befjendt. - | 

Det er vanffeligt at afgiare om Velents Gas 

ga, ſom den laſes her, enten hidrører fra de tyd⸗ 
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ſte Mænds Beretninger, eller er et Tillæg af den 

islandſte Bearbeider. For det førfte taler Ana⸗ 
logien med den hele obrige Gaga, í Det mindfte 

ſammes allerftørfte Deel, desuden Velents Nedſtam⸗ 

melſe fra den i nordiſte Sagn aldeles ubefjendte 

Kong Bilfinus, og at der anføres, hvorledes | 

Bæringerne Faldte ham Volund, hvilfet blot kunde 

- forefomme mærfeligt for den tydffe Fortæller. Der: 

imod fan anføres for Sagaens nordiſte Oprindelſe 
at i hele Velents Diftorie er Norden Begivenheder⸗ 

neg. Skueplads, at ogſaa Aanden i hele Fortælline 
gen og de enfelte Træf ere oldnordiſte, blot med 

en ſenere romantiſt Udpyntning; at vi fiende den 

ældgamte nordiffe Sang om dette XÆmne, derimod 

intet tydſtt Digt, ſom ffulde have beſunget Velents 

Bedrifter; at hele Fortællingen er i Vilfinafaga en - 

overflødig Epiſode, der ikkun ved Velents Søn brins 

geð. i Forbindelſe med det Øvrige. Endeligen at 

den islandſte Bearbeider, for neiere at Enytte denne 

Sorbindelfe, har felv lagt Slagtſtabet til með Kong 

Vilkinus, beftyrfeð ved, at alt, hvad. her figes í 

om denne Konges og hans Søns Nordians Krige 

med Kong Hernit Kap. 18, bliver vidtloftigere 

gjenfager Kap. 45-48, ſom om det iffe forhen 

havde været fortalt. De fidfie Grunde ſynes overs 

- vægtige; og man fan let begribe, hvorledes den 

X 
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lslandſke Overfætter, ſom maaſtee hadde hort ſine 

tydſte Hiemmelsmand fortælle om Vidgas Fader 

noget, ligt def; Der ſtager i Heldenbuch, með det 
Tillæg, at Varingetne kaldte denne Smed Volund, 

derded fan være kommet i Erindring om den gamle 

Gaga, og nu tilfsieðe ben. Men enten faa denne 

Epiſode i Vilkinaſaga har tydf eller islandſt Ops 
rindelſe, er det vift, at Volunds Ravn, der ta⸗ 

ber fig í den norbifte Hedenold, ogſaa hos Angels - 

farerne er bleven anfeet for ældgammelt, og har i 

Middelalderen varet bekiendt baade i Frankrige og 

Tydſkland. Dette kan ikke forklares, uden man 
antager, enten at Sagnet om Velent har fra Nors 

den udbredt fig til de nys anførte Lande, eller det 

fra en langt ældre Kilde %) er bleven ſamtidigen fors 

+) Et mærkeligt Bidrag til, at godtgiore Velants 

ørientaljfe Hertomft var ben Bemærkning , Pros 

fesſor Finn Magnusſen har giort í fine lærde 

Moter til Sæmunds Edda 2 D. S. 891, at 

Kunfinere og Haandværfere paa Geilon kaldes 

Velendes, ligeſom Islænderne falde ben funftige 
Arbeider en Vølund; derfom den cingalefiffe Ba: 

lebrug var tilftrætelig bevift Men Joinville, 
hvis Bemærkninger ever Geilon (Asiatic resear- 

ches Tom. VII p. 430) citeres, anfører blot, at 

” ben tredie af be gamle Cafter hos Gingáleferne 

hedte cast of the Vélendes, og S. 441 ſynes 
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planter gjennem Europað nordligere og fydligere 
Folkeſtammer. Et Reſultat hvis Anvendelſe i det 

Folgende ikke vil blive uvigtig. 

Velents Saga er ſarſtildt bleven paa 

Danſk af Profesſor Ohlenſchleger í ſkandinaviſt 

Muſeum for 1809, og ſtden bleven optaget i hans 

Samling af Æventyr 1816, 1D. Samme For⸗ 

fatter har og med dyb poetiſt Sands bearbeidet 

- dette ZÆmne, men mere efter den eddiffe Fremſtil⸗ 
ing, i Den herlige Fortælling Vaulundur í hang 

poetiſte Skrifter D. 

Velents Sons Vidgas forſte Bedrifter. 

Sap. 32—39. 

Da Velents Søn Vidga +) blev 12 Mar gam⸗ 

mel, Inftedes ham iffe at bruge Hammer og Tang, 

hellere ville han drage til Bern, for at prøve Styrke 

með den. unge Thidref. Faderen gav ham Mim— 

mutg fit gode Sværd og Defien Sfemming. Paa 

Forfatteren at beffrive denne Kaſte fn beſtaaende 

af Kiobmend. 

9 3 Godd, A og B kaldes han ſtedſe Birga. 
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Veien møder han Hildebrand, der var teift til Vin⸗ 

land. (Venden). Da denne harer, at den drabe⸗ 
lige Vidga vil mode Thidrek, ſtiuler han ſit Navn 

for at kunne ponſe paa noget til Thidreks Forſvar, 

"Dog kommer han Vidga til Hjelp, Da denue kaæm⸗ 

pede ene með tolv Gtridsmænd, fom boede paa 

en Roverborg, og allerede i Tankerne havde delt 
Vidgas Vaabeu.  Widga nedlagde felv de flefte af 

diófe, og kommer til Bern for at udfordre Thidrek 

„til Enefamp. Thidrek møder, forbittret over af 

nogen fremmed furde udfordre ham, og da Hilde⸗ 

brand havde forbytter Vidgas Sværd med et mins 
dre godt, der fprang paa Thidreks Hielm, havde 

denne, døv for Hildebrands Foreſtillinger r næv 

dræbt Vidga, hvis ei denne havde erholdt fit Sværd 

igien af Hildebrand. Nu gif Striden Thidrek 

imod, forgieves [vilde Kong Thiettmar adffille de 

Kiæmpende; tilſidſt lykkedes det Hildebrand at bes 

væge Vidga til at ſtienke Thidrek Fred, og vorde 
hans Staldbroder. 

Is landſke Gagn fjende flet intet til Vidga, hvis 
Bedrifter alle henfættes til de ſydligere Lande. Des 

fo mere ar han befiendt í Tydſternes romantiſke 
Sottællinger, hvor han ſtedſe nævnes með Udmærs 
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felfe: f. Ep. í —— Lied, i Heldenbuch 4 Ey: þr 

din den lille Gong Laurin, i Alpharts Dod í vom 

der Dagens Heldeubuch 1Th. Mimmung forekom⸗ 

mer iblandt Svardets poetiſte Navne í Snorres. 

Edda, er venteligen beflægtet með hold mimir;on 

Kiodets Fiende *), en anden der forefommende Ber. 
nævnelfe paa Sværdet; og með! Mimriug Hothers 

Sværd (Saro 3 3. 5409) Det vvenfor at 

førte engelffe Digt om Dornivifer) at Mimmung hele, ) 

ler ifÉe. i Engelland var ubekiendt. Heſtens Navn 

Skemming fan beqbemt udledes af det —— 

skammr "fort skemri fortere. 

Fortallingen om de tolv Røvere, der: for 

tidligen dele Vidgas Vaaben, anvendes Begyndel⸗ 

ſen af 2D. af Heldenbuch paa Wolfoieterid 7 og 

adſtillige Roveres Ravne tillægges af tydſte Dig⸗ 

tere andre Kæmper. Studfus er Studenfus Str. 
9, Roſengarten Lied, Sigſtaf nævnes blandet tt 

trichs Mænd í ber Klage B. 1659, | 
Alt Thidrek næfien blev overmandet af Vid ⸗ 

ga, forefommer neppe í ve tydſte Gagn, vi have 

*) - Mímir er í Bistetfyrogit Navn paa en Jette í 
"Almindelighed, og Jette tilktendegiper Fiende, 
ſaaledes bliver Kiødete Mimer det — ſom 
Kiodets Fiende. 

Sagabibliothek, 2 Bind. JIN 
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tilbage, mer vor Sagnfkriver fader Ed bebreide 
Thidkek dette Sap. 39. Maaſtee har ben islands 

{fe :Dverfætter her fat Vidgas Kiæfheð. í et gunſti⸗ 
gere Lys, for at vedligeholde Nordens re: Til⸗ 

dragelſen er í øvrigt et Sideſtykke til den følgende, 

hvor bet og kun er tilfældigem at Thidrek ſeirer. 

J de danffe Kampeviſer er Vidrek Verland⸗ 

fen med ſin æðle Heſt Skjemming og Sværdet Mim⸗ 

ring, "hævdet i Kampeblod, ei af de Helte bet ofte 

nævnes."  % Fong Laurins Kronike (der kleine Mos 

fengarten, fee Nyerups Moerſtabslæsning S. 60) 

bliver Vidrek Verlaͤndſen obervundet af Dverges 

kongen. 

Thidreks Kampe mið Eck og Faſold. 
| Sap. 40 — 44. | 

i FM eppe var ThidreÉ bleven helbredet áf fine Saar, 

førend han ved ene ud af Bern, for ved nye Ber 

> drifter at gienvinde fin Hæder, Jen Sfov ved 

Borgen Drafenflið mødte ham den vældige Eck, 

der noðfe ham til at ſlages, endſtiont han dengang 

gierne havde undveget Kampen. Det havde og nær 
været ude med ham, hvis ei Half, hans gode 

Heſt, var kommet ham til Hjelp, og nedtraadt 
⸗ 
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hans Fiende Endnu havde han ett fovær Kamp 
át beftane með Ecks Broder, Faſold, ſom dog 

tilſidſt maatte give tabt, og gane i Thidreks Tjes 

nefte. Begge Kæmperne fane fnart Leilighed til at 

fínae hinanden bi í Kamp móð en Elefant í Mær 

heden af Bern, og mod en flyvende Drage, af hvis 

Mund de befriede Siſtram Hildebrands Better. 
inside ii 

Thidreks Kampe med Ed og Fafold, udgisre 

WRmnet for et vidtløftige tydſtt Digt fra bet trettende 

Aarhundrede, faldet Eckens Ausfarth, der findes 

trykt í von der Hagens Heldenbud, 1 D. I Sar 

gaen fremſtilles det ele meget ſimplere end i Dig» 

tet, hvor Thidrek efter at have dræbt Ef , iffe ale 

fene maae fæmpe mod Kong Faſold, der med fine 

Hunde kom jagende efter en ſmuk Pige, men og efs 

fer at have ffiænfet Faſold Livet, bliver ved dene 

nes Tradſthed indviklet í Kamp med tvende unge 

Setter og bereð Moder Riis Ecks Frenke %). Ef⸗ 

ter endnu af have ast et Par andre Prøver paa 
| M 2 

) Et ogſaa í Heldenbudg í HB, 13, forekommende 
Jettindenavn, maaffee beflægtet med Ritho, Man: 
net paa en Kæmpe, fom Gottfred af Mommouth 

lader Artus overvinde, Lib. 10, Cap. 3. 

"gg 
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afs! Forraderi dræber Thidrek ham í hat egen 

Bye, Aggrippiua, til Kor Glæde for den Dron⸗ 

sting, hvem Faſold ve: truet til at fove i ig red 

ss 

Oſantrixs Krige med Meliað. 

Na D Kap. 457161. 
— 

Viutinus ) Ber regierede over hele Sverrig, 

Skaane, Sielland, Jylland, Vinland (Venden) 

og flere Lande, bekrigede Hertnid Konge over Po⸗ 

len, Rusland, Ungarn og en Deel af Grakenland, 

„og fvang ham til at give fig Skat; men efter af 

Gong Vilkinus var død, falde Hertnid með en ſtor 

Hær ind í Vilkinaland, og feirede over Nordian, 

Hertnids Son, hvem han dog fod regiere "over 
Sielland **) paa Bilfaar, at han (fulde fvare ham 

Stat, og at hans fire Sønner, alle af Jetteart, 

Abpilian, Avintrod, faldet Mittumſtang, fordi han 

formedelſt ſi ſin Vildhed var lenket til en Jernſtang, 

„ *) Bilkinus kaldes ſtedſe i Codd. A og B Vittinus, 

++) Denne Læfemaabe, ber finteð under S. 117, 

maae viſt nof ifølge Eammenbængen og Sam: 

menligning med andre Steder foretrælfer Ordet 

Sverrig, der ftaaer í Texten, hvilfet. og beftyr: 

kes ved bé tvende arnæmagnganfée Haandſtrifter. | 
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og Vidolf ſkulde ſtaae * bi í fans 

Krige. Da Bertnit blev gammel, fliftede han Ris 

get mellem fine Sonner ſaaledes, at Oſantrix fik 

Vilkinaland, Ilias et Jarledomme í Græfenland 

og Valdemar blev Konge over Polen va Rusland. 

Oſantrix, der havde indſat Aspilian til Konge 

efter Faderens Dod, beilede til:Dda , Datter af 

Kong Melias i Hunaland, ten denne lod hans Ses 

fandtere fængfle, Oſantrix ſamlede fin hele Her, 

og rykkede med den ind i Hunaland fredeligen un⸗ 
der Navn af en Kong. Thedrik *) fra, Spanien, 
der. føgte Djelp mod Song Oſantrix. Saaledes 

foin han uden inder lige til Valzborg, Melias's 

Hovedſtad, og bad ham Frtæfende. om Hjelp. Mer 

lias vilde bortvife ham, da Aspilian, forbittret 

over at fee fin Herre tre Gange forgiæves knalen⸗ 
"de, flog Melias paa Året, J den derpaa folgende 

” Kamp blev Melias forjaget og Oda bortføre. Sis 

den bleve Kongerne forligte. 

+) g Texten af den trykte Vilkinaſaga ſtaaer Fre⸗ 

derik, men at Varianten Thedrik er den vigtige, 

Læfemadde, beſtyrkes ved Codd. Á og B, ſamt 

Ny 

* 
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" Forvirringen í Steders og Perfoners Magne 

Aderte Stykke er fan for, at den iffe ganſke kunde 
nudgaae den islandſte Bearbeider. * Det fynes 
nemlig, at maatte tilſtrives denne, at der Kap. 

45 bemarkes fom en Undſtyldning, for at Skandi⸗ 
navien kaldes med det ellers uhorte Navn Milfinae 
land, at det var denne Sagas Maade, at falde 

ef Pand efter den regigrende Fyrſtes Navn, men 

Undjiyisningen pasſer ei, thi den anførte Regel 

bliver de ſſeſte Steder í Sagaen iffe iagttaget. 

De nordiſte Oldſagn kjende flet intet til Vils 

finns, - Bel rafev Laurentius Andrew, ben lille 
ſpenſte Rimkrenifes Korfatter, i Enden af det fans 

fonde Aarhundrede &, 3 om Kong Philimer, Der 

„bandt Graciam Macedonien, Pontus, Aſien og 

Ilr yricum, dræbte egypten Konge, den ftærte 
md R i 

annan 

EÐ BENS F i 

bet. tydſte Digt om Kong Mother, hvor bet paa⸗ 

tagne Navn ogfaa er Dieterich. Codex A føjer 

til, at da ben formentlige Thidrik 'førfte Gang 

neðfnælte for Melias, og fortalte han var bles 
ven forjaget af Díantrir, bebrejtede Kong Me: 

lias's Datter Faderen, at han et havde villet 
give hende til en Konge, der var faa. mægtig, 
Han Eunde foriage ſaadan en Mand, fom denne 

Thidrik. Lignende Ord lægger Bet tydſke Digt 

om Rother Kong Konſtantins Á i Mun⸗ 

den, 
U 

- 



Vitkinaſaga. 188 
Veſoſum, giorde Ruslands Konge Íernit {Fate 

ſtyldig, og avlede með en Havfrue Videlatz Fader, 

hvorpaa han døde paa Sotteſeng, ligefom han og . 

korteligen omtaler Nordian, der af Hernit Ryds 

fefonge bley fordreven fra Gothland og fat over Vis 

thalahed, Dernit, < Oſantrix, og Hernit Hernitſon · 

Men alt dette tilligemed det idet, Cricus Dlai í hans. 
Historia Sveonum &, 11, 12. Iohannes Mag= 

nus Lib. 5 cap. 13—15 fave om Philmer eller 

Vilmer den fore, Nordian og Hernit, et viſt nok 

faget af den romantiffe Fortalling om Thidrek af 

Bern. Ikke alene røbe Beretningernes egen Be 

ffaffenhed temmelig tydeligen denne Oprindelſe, bæ 

ſiges og udtrykkeligen af Olaus Betri, ogſaa eng 

Forfatter fra det femtendr Aarhundrede, i hans 

haandſtrevne fvenffe Kronike (hvoraf en Afſteft 

findes paa det kongelige Bibliothek i Kjobenhavn) 
at alt, hvad de fvenffe Kroniker have om Philmer 

"Den ſtore og Nordian er hentet fra Thidrich af Ber⸗ 

ners Fabel, pg vedkommer ikke Sverrig. Bel fin» 

des der nogle Uovereensſtemmelſer mellem Rimkrs⸗ 
nikens og vor Sagas Beretninger om Bilfinus, 
men disſe kunne let forklares af Kronikeſtriverens 

, Beftræbelfer efter at forene Romanen med Jornan⸗ 

deg, fom Kap. 6 nævner en ægyvtift Konge Veſo⸗ 

ſes, der blev overvundet af other og Kap. 24 eit 
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gothiſt Korig Philmer hvis Ravn: ſyntes at llgne 

Vilkinus. At Nordian í Rimkrontken erholder 

af Hernit Vithalahed iſtedetfor Sielland, et maar 

ſtee foranlediget ved. Kenſyn til Bílladgherreð í 

Skaane, der Fulde have Nabn af Nordians éti 

broders Sen Befand. 

De tydſke — 5— fra 

vi have tilbage; kiende heller ikke til nogen Vilki⸗ 

Dr. Profesſor von der Dagen, der í hele 

"denne Litteratur er faa vel bebandret, har ikkun et 

Sted í den Manesfifhe Samling *) fundet, et Ude 

tryk, ſom dog tffe tyðeligei peger hen til Sange 

om Vilkinus og haus Et. Mere bevifer det for 
Vilkinus's Tilværelfe i tydſte Gagn, at Albinns 
har i ſit aulæum vet. Saxonicum #) anført. en 

A 

Vilfihus,… form Konge over Alanerne veð Elben. 

Men ufgiorende Bepiis. for, at didfe Fortalliuger 
„om BVilfinus og hans Efterfalgere have hort til 

2 

*) Manesſiſche Samlung von Minneſingern: 2 Th. 

S. 176, nævner blandt andre Gienftande, det 

bleve beſungne: 

War kommen fi ber Wilzzen diet. 

++) Findes omtrent i Midten af hang novæ Saxo- 

num historiæ progymnasmata VV ítebergh AR. 

"1585. See Suhms kritiſte Hiſtorie D. Side ” 

456157. —— Ad, 4 
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Kredſen af de tydſke Sagn om Thidrek af Bern fan 

"udledes af de forhen anforte Steder af fvenffe For ⸗ 

fattere, hvilfe iffe funne være: hentede fra island⸗ | 

ſte Sagaer, fiden disſe iffe før det ſyttende Aars 

hundrede bleve befiendte for ſvenſke Lærde, og ſom 

Desuden Olaus Petri udtrykkeligen henførte til Fa⸗ 

bele om Diderik af Bern. Vi ville derfor og í 
det folgende flere Gange bernabe 08 paa den {vers 

fée Rimkronike, ſom Beviis for, at noget bar høre 

til ben tyde Sagnkreds. 

Aspilian og hans fæmpehoie Brødre gienklen 

des i det tydſte Digt om Kong Rother (von der 

Hagen und Buͤſching deutſche Gedichte des Mittel⸗ 
alters í Th. i 4) hvor en Kong Asprian kommer 

fra et ubekiendt Land Kong Mother til Hielp med 

fine Jetter, hvoriblandt den frærfefte var Bidslt 

med fin Fernftang, Der for fin Heftigheds Skyld 

„maatte bindes *). 

Ogſaa Kortællingen om Kong Oſantrixes 

Frierie har í flere Træf kiendelig Lighed með det 

nysnævnte thdffe Digt. Der ſiges nemlig om Kong 

Mother ; at * ſendte Gelaudterte til Konſtantino⸗ 
* 

að Sífe uben Grund formober. bon kú Hagen í Inde 

ledningen. til Digt om. Kong Mother at Til: 

navnet Mittumftang er dannet af bet Tydſke "mit 
Å der Stange", ber faa ofte feieð til hans Ravn, 

4 
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pel af anholde om Keiſer Konſtantins Datter. Da 
Konftantin fod Gefandterne kaſte í Fangſel, ſeilede 

Rother under Nabn af Dietherik til Konſtantino⸗ 

pel med udvalgte Krigere, blandt hvilke Aspilian 

og hans Jetter befandt ſig. Den formentlige Di⸗ 

therik udgav fig for at være forjaget af Kong Ros | 
ther, og blev vel moðtagef. Aspilian og Bidolt 

udøvede vel adffillig Uſlempe i Byen, men Det blev 

bilagt, og tilfiðft lykkedes det Rother ved Lift at 

bortføre Datteren, Alt dette fvarer til Vilkina— 

fage8 Fortælling , ligeſom og de Guldſto Oſantrix 

giver til Prindſesſen Kap. 61 forefommer i Dige 

tet om Kong other S. 21. Derimod ere Sta—⸗ 

berg og Perſoners Navne heel forſkiellige, ligeſom 

'og alt det øvrige Der fortælleg om Kong Rother, 

fler. iffe pasſer paa Ofantrix. Da nu den hele 

Kortæfting om Oſantrix og hans; Xt þverfen í 

geographiſt eller genealogift Henſeende peger hen til 

noget fandt, da alle Begivenhederne ere romanag⸗ 

tige; beviſer denne Lighed: mellem Vilkinaſaga og 

Digter om Kong Mother iffe andet, end at enten 

begges Forfattere have anvendt ſamme Scener hen⸗ 

tede fra eit ældre Roman, elfer hvad rimeligere et, 

Þa Digtet om Kong Mother har faa høi en Afder, 
at nogle af dette Digts Begivenheder ere blevne 

⸗ 
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anvendte af em Mand, der vilde digte om nogle | 

Delte fra de oſtlige Fabellande. | | 

Hernits Navn forekommer i Bíomfersafla me 

ſaga, men om en ganffe anden Perſon. 

Hernits Frilleſen Jarl Ilias ef Grakenland 

erindrer om den Eligas af Rusland, ber forekom⸗ 

mer i Heldenbuch 1 Bog. | 
WBaldemar (Wladimir) var et ſedvanligt 

Navn for Kongerne í Garderige eller Rusland. 

— ma 

Attilas Krige med Melias og Oſantrix. 
Sap. 62 — 63 

Kong Dfið í Frisland havde tyende Sønner Dre 

tnit og Attila, af hvilfe den forſte arvede Kaðer 

vens Rige, den fidfte krigede jevnligen Dunaland, 

hvor Kong Melias var bleven gammel, og opuaaede 

derved, at Hunnerne, efter at Melias var dod 

uden at efterlade Sonner, kaarede ham til deres 

Konge, hvorpaa han forfiyttede Hovedſtaden fra 

Mílfinaborg til Suſa efler Suſak *). Attila 

ſendte fin Broderſon Oſid og Rodolf Markgrebe⸗ 

„of Bakalar til Oſantrix ) at anholde om hans 

*) Cod. A Eufa, fom nu er kaldet Sufal, 

**) ob. Á tilfsier at be traf Oſantrix i Svithiod. 
— 
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Datter Erkas Haand, og ba. han fi Afſlag, ane 

greb han. Vilkinaland með 6000 Riddere og en ſtor 

Har. Oſantrix møder ham med en endnu ſtorre, 

men efter en Skarmydſel, hvor Rodolf havde dræbt 

: 500 Riddere drager Attila fig igien tilbage.  Mós 

dolf begiver fig under et fremined Raon til Dfan: — 

trix, Hvor han finder Leilighed til hemmeligen at 

… tale Attilas Sag for Prindſesſe Erka, og bortfs⸗ 

ter hende til et Kaſtel, hvor han forfoarer fig ind: 

„til han bles undfat af Attila, fom efter at have 2 

flogek Ofantrir r ægtede Erfa *). 

At Hvad her fæfes, har Gort til en tydſt Fors 

tælling om Thidrek af Bern, feer man af Den af 

Hadorph udgivne lille fvenfte Rimkronike, hvor 

Det heder om Oſantrix Dernitófsn : | 

Attila. Konning lat loka min Dotter fram Lande, 
Och giorde migh ſidan ſtooran Wande, 

Och ſtridde moot migh mangen Strid, 

Til thes han drap migh omſidh. 

Markgrebe Rodolf mage være den ſamme 

Markgreve af Bakalar, der. — kaldes Rodin⸗ 
mær 

*) God. Á tilføier Sap. 67) at ben et, hvor 

vDfantrir mødte Attila, ligger mellem Danmark 
og Hunalande fortæller Aſpilians Nederlag Kap, 
69 med andre Ord, og lægger til et hang Bros 

der — flygtede til OYſterrige. 

* 
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geit, Tyðfferneð Ruͤdiger; men denne Forltiel ii 

Raonet, der. gientages faa ofte, at Det ei fan være 

blot en urigtig Læfemaade ; tyder: ben paa afvigen, 

de Sagn, hvoraf Fortællingen er bleven; ſam⸗ 

menſat. | 

Navnet Ortnit erindrer om Helten af ſamme 

Man, der. er Hovedperfonen i Heldenbuch, men 

ligeſom denne Drtnit intet havde at fraffermed Aco 

tila, tillægges ogfåa dennes Brødre ganſte andre 

Magne. 
i 

Valther af Baffafteen 6 bortfører Gilbegunbe, 
| Kap. 84—87, Å 

| Attila holdt Venſtab med Kong Ermanrik í Pul 

(Ayulien) og fendte ham fin Frende Ofið med 12 
Riddere; hvorimod denne igien ſendte Attila fin 

Gofterfsn Valther af Vafkaſtein, der var fire Mar 

gammel, með et lige Antal Riddere. — Valther op⸗ 
hold fig ſyy Aar hos Attila, og forelffede fig í 

Hildegunde, en Datter af Jarl Slias í Graken⸗ 

land, der og var bleven ſendt ſom Gidſel, og tiente 

Dronning Erka. Valther overtalte hende fif at 

borttage en Deel af Erkas Guld og flygte med fig. 
Bel bleve be nagede af 12 Riddere, anførte af 
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Bosne / Kong Aldrians Son, men Valther dræbte 
de elleve, hug Diet ud paa Dogtte, og kom lykke⸗ 

lig tif Kong Ermenrik, der veð Gader formildede 

Attila, 

Denne Epifode bliver. ifær markelig veð fint 

Forbindelſe með be tydfte Sagn, J Niebelungen 
Lied agde Av. L. 38—37 figer Kong Ezeh, at han 

fiendte Dagene pan Faderen Aldrian, ſom han 
havde giort til Ridder, og givet flor Åre veð fit 
Hof, og hvem hang Dronning Helke havde yndet: 

Es wurden meine, Geiſel zwei waideliche Kind, 

Er und von Spane Walther, die wuchſen hie zum 

Maͤnn, 

Hagenen ſandt id) heim Wolther mit Hildegun⸗ 
ben entraͤͤn 

Er andet Sted 37 Uv. Lin. 948687 
bebreider Hildebrand Dagene, at denne. have 

De fiddet file, ba Walther af Span havde 
ihielflaget hans Venner, J Roſengarten anføres 

Gt. 62 blandt de Delte, der forfvarebe Haven í 

Vorms. 
Der zehnte heiſſet Wolther von dem 

FR Stein, i 
und ift án dem Rheine der kuhnſten Furſten ein. 

1, I Digtet Alpharts Cod menes uden: Tvivl 
den ſamme ved den Valther von Kårlingen Str. 

307, til hvem Hildebrand blev ſendt, og ſom hialp 
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— Dieterich imod fin: Keiſer. Langt liða 

gere end disſe Hentydninger, hvilfe Dog allerede 

vife, at forffiellige Sagn vare i Omlob om denne 

Valther, er et latinſt Heltedigt over haus Tog 

med Hildegunde hyilfet F. K. J. Fiſcher i Halle 

har udgivet under Titel de prima expeditione 

Attilæ regis Hunnorum in gallias ac de re= 

bus gestis WValtharii Aqvitanorum principis 

Lipsiæ 1780 i 4. tilligemeð et Tillæg 1792, fede 
faget med lærde Moter og desuden oplyſt í et andet 

Skrift af ſamme Borfatter under Titel Gitten 
und Gebrauche der Europæer im 5 und 6 Jahrhun⸗ 

dert 1784 i8. Digtets Indhold er folgende. 

Kong Attila vilde engang fornye ſine Trium⸗ 

pher, og angribe Frankerne, hvis Konge Gibicho 

bað om Fred, tilbod at give Skat og ſendte ham 

ſom Gidſel, da hans Sen Gunthar endnu laae 

ved Moderens Bryſt, en fornem Yngling af ORE 

janſt Wt ved Navn Hagano. Dette Exempel fulgte 

Burgundernes Konge, Herrich, og Aqritauernes 

Fyrſte Alpher, hin ſendte ſin Datter Hildegund, 

denne fín Son Valthar til Attila, begge vare end⸗ 

nu Børn og af Foraldrene beſtemte for hine 

anden. Gidſlerne bleve omhyggeligen opdragne 

ved Attilas Dof. Da Gibido var bað, negtede be: 

Gunthar af betale Gfasten, vg ſaaſnart Hagano 
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erholdt Nys derom; fandt far Leilighed til at 

flygte til ham. Attilas Dronning,” Oſpiru eller * 
Oſpiriu, frygtede, at Balthar, der allerede havde 

udmaerket ſig i adſkillige Krige, ſtulde folge dette 

Exempel, og raadede Attila at tilbyde ham en hun⸗ 

niff Brud, men Dagano, der elſtede Hildegund, 

undſtyldte fig með, at Giftermaal vilde hindre. 
ham i Tjeneſten. Da han fort efter var kommet 

ſelerrig tilbage fra et Slag, gav han et pragtigt 
Gieſtebud, hvorved han fif Attila með hans hele 

Hof beruſet. Hildegund havde imidlertid fylde 

tvende Kiſter med hunniſte Guldringe, og imedens 

alle vare nedſiunkne i Søvn, fatte hun og Bal 

thar fig til ef og flygtede, Paa den fyrgetyvende 

Dag fom de til Rhinen ved Vorms, hvor Balthar 

betaler Dverfarten med Fiſte han forhen havde fans 

get. Fargemanden bragte disfe til Kong Gunthers 

Taffel, der forundret over de fieldne Fiſt, erkyn⸗ 

digede fig, hvorfra de vare komne, og da Hagano 

af Beſtrivelſen gjenfjendte fin Ven Valthar, blev 

Kongen begiærlig efter det hunniſte Guld, han førte 
með fig, og mod Haganos Raad fatte efter ham 

ſelvtolvte. Da de mødtes, fom det til et mægtig 

Fegtning, Ber ſaare vidtisftigen beffrives. Dens 

Ende blev, at Valthar dræbte de 10 af den fram: 
fiffe Songeð Folge og ſaarede Kongen. Med Das 
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gáttð ſloges han tilſidſt, men da han havde miſtet 
ſin Haand og Hagano ſit Die, forligte de fig med 
hinanden. 

hvis dette Heltedigt var, ſom den lærde Ude 

giver paaftaaer, forfattet í deg fiette Aarhundrede⸗ 

erholdt det hiftoriff Verd, og maatte betragtes 

fom et ſaare vigtigt Mindesmærke for Attilas Hi⸗ 

ſtorie, Bet jfær maatte have megen Indftydelſe pag 
Den hele her afhandlede Sagnkreds. Men det er 

ífte lykkedes Udgiveren í hans vidtløftige Noter at 
giore opmarkſom paa et eneſte Trek, der ikke lige 

{aa godt kunde være ſtrevet i det tiende, fom í deg 

fiette Aarhundrede. Derimod gives der flere Grunde 

til at nedſette Digtets Alder, Der tales í Ber 
gyndelfen om Attila ſom om en Konge í. Oldtiden. 

Ø. 11: Attila rex qvodam tulit illud 
åempore regnum, 

Ligeledes om Frankernes gamle Vaaben v. 

916: Istiusque modi Francis tunc arma fuere, 

Germaniſke Ord ſom Nappe 305; Vanti 1423 

Tallus 222 0. a fl. vilde neppe í det fiette Aarhun⸗ 
drede være blevne ſaaledes indblandede; ligeſom 

” mof heller iffe den Gang de fabelagtige Gagn om 

enfelte Slægters trojanffe, Derfomfi B. 28 vare í 

Omlob. Hiſtorien kiender intet til dette Krigstog 
Soagabibliothet a Bið. 9 
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åf Attil⸗ imod Gallien, better iffe til de ber neb⸗ 

nede Forſter. Det er vel ifte umuelige men. Dog 

ufarbfynligt at disſe Begivenheder vare former 

delſt Mangel paa ſuldſtendige Efterretninger blevne 

for glemte, Endnu bfanbfynfigere er det, af no⸗ 

gen, der levede ſaa nær den grufomme Erobrers 

Dage, og ikke horte til hang eget Wolf, (Fulde have 

ſtildret Attila og Hunnerne ſaa fotbeelagtigen. 

Man fan fee af Jornandes hvor forhadre Hun⸗ 

nerne og deres Rige har varet baade for Tomere 

og Gother. Attila ſtildres desuden uhiſtoriſt ſom 

én godmodig gammel Helt, der bleb ledet af fin 

eneſte Gemalinde, boede i en By, og fod en fille 

frankiſt Konge uſtraffet afkaſte ſit Aag. Der imod 

pasſer alt dette paa den Kong Etzel, de romantis 
{Ee Sagn ſtildre, ligeſom og í dem Kong Gibich i 

Worms og hang Søn Gunthar tilligemed Hagen 

af Troneg ere nokſom bekiendte. Det ſikkreſte Be⸗ 

blis for dette Digts Ælde maae derfor hentes, dels 

fra et Membran í Karlsruhe, hvori bet findes, og 
fóm ſtal være fra bet niende Aarhundrede (Hager 
óg Buſching Geſch. der deutſchen Poeſ S. XXII; 

dels fra Digtets Gitatipner i chronicon Novali-- 

tiéise, font findes í Muratoríi scriptores re- 

rúm ítálicarum vl. 9 col. #09 f. og fammeð 

Antiqvitates italicæ vol. 3 col.964-072. Denr 
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ne elontis Forfatter, der lebede Fr ET weid⸗ 

ten af det ellevte Aarhundrede fottæller temlig 

anførte St. Col. 702, af Der habde været gamle 

Bøger i Berdnå, form handlede om én Sífi aring, 

Valtarius Stenulphuð , Frodoinus/ Aldradus og8 

flere, der forðum havde boef i i Slóftetet Movalefe 
ved Foden af Bierget Cens sf alle disſe omta | 
les dog kun i de Bragmeiter | Ber ere tilbage af 

Kroniken, Broder Valthar, hois Rygte ſtal ifolge 

en gammel latinſt Digters Vidnesbyrd have gaaet 
over den ganſke Jord, og felv for Indianerne væ 

rer et Skrak. Derpaa meddeles et vidtløftige 
Udtog tilligemed hele Stropher af det nys anførte 
latinſte Digt. Kronikeſtriveren føler til, hvorle⸗ 

des Valthar, efter at have paa en meget eventhrlig 
Maade oberthdet fig om Difciplinens Strenghed i" 

dette, Kloſter, bár der bleven Munk, havde dyrket 
Kloſterhaven, tappert engang forfbatet Kloſterets 

Eiendom mod nogle Røvere, dg var bleven der 

begravet tilligemed fin Sonneſon Rathald, hols 

Grave Kronikeſkriveren ofte havde feer. 

Saa beftemte end disſe Vidnesbhrd ſynes at 
$æte, besife be Dog endnu fun lidet for Valthers 

hiſtoriſte Exiſtents. Thi Mur atorius har med 

Fole bemærket, át denne —— bar uven 
"DE "å 
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al Ctiønfombed ſammendynget allehaande Fabler, 

der ſyntes at kunne tiene til Kloſterets Forherli⸗ 

gelſe. Da desuden. dette forſt blev ſtftet 7305. 
kunde allerede af den Grund en Baltber Attilas 

amtibige,, ikke ber. „Dave bæret, Munk. „vað. 
der fan flutteð af Kroniten er, af et Lokaiſagn i 

det. ellevte Aarhundrede, henſatte den berømte Val⸗ 

thers Grav til dette Klofter 1 at denne Balther 

allerede den Gang var en romanti Helt, og at. 
det latinſte Digt, paa. hyilfet Krønifeffriveren bes 
raaber fig, mage have været en Deel ældre end 
hans egen Tidsalder ; ;. ogfaa disſe Omſtændigheder 

viſe os da hen til det niende Aarhundrede, ſom 
Liden da dette fatinffe Digt om Valther er bleven 

forfatter 
Sammenligne vi Digtet med vor Saga, finde 

vi Hovedtrækkene eng, nemlig at Valthar flygter 

med Hildegunde fra Attilas Hof, medtager Dron⸗ 

ningens Guld, dræber dem, der ville angribe ham 

pan Veien, og hugger Diet nd paa Hagen. Der: 

imod gisteð i Sagaen Hildegunde til Datter af en 
ſenere Fabelhelt, den græffe Jarl Ilias, der fores 

fommer í Heldenbuch, og i denne Gaga Kap. 49, 
þvilfet kunde være foranlediget ved, at Anlednin⸗ 

fgen til Valthers Afſendelſe ſom Gidſel her maatte 

ortællcg forftielligen , for bed fong Ermenref at 
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forbinde denne Epiſode med det øvrige, Hogne 
foreftilleð her at fægte for Kong Attila PÅ, men ved 

at gisres til Aldrians Søn, altſaa til Gunthers 

Broder, fætter dog Gagaen ham ogſaa i Forbin⸗ 

delſe med denne. 

Ogſaa Polakkerne have et vidtløftige Sagn 

om Balther , hvem de giore til deres Landsmand. 

3 Sommersbergs Rerum Silesicarum 
scriptores vol. I. findes en chronicon Poloniæ 

af Biffop Boguphalus fra Midten af det trettende 

Aarhundrede, hvori fortælles S. 37, at engang i 

ben hedenffe Tid havde ber levet en Ridder , der 

kaldtes Valther den Gtærte, paa Polſt Wdaly 

Walgerzs, hvis Borg hedte Tyneg i Nærheden 

af Cracow. "Denne Valther havde vidt ſaaledes 
at indtage Frankernes Konges Datter Helgunda, 

at hun havde givet Afflag fil en vis Alemanniſk 

Konges Ssn, der blev opdraget veð Frankerhoffet 
for at Tære gode Sæder , og beſtemte fig til. at 

flygte bore med Baliher Kongeſonnen Almonus, 

der havde mærfet Anſlaget, var reift tilbage til fi 9 

Land, vg hadde lagt Beflag paa alle Rhinbaadene 

med Befaling, at Ingen maatte fættes over med 

et Fruentimmer med mindre han betalte en Mark 

Guld. Da nu Valther kom til Floden, havde 

man affordret ham en Mark Guld, og alligevel 
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nægtet at tåge hafi i Baaden, før Kongeſonnen 

derom var bleven underrettet. Valther var der⸗ 

paa til Heſt fat over Floden med Helgunda bag 

fig r men Almanus havde naget ham paa den an⸗ 

den Side, og begyndt en heftig Kamp. Eaalænge 

Almgnus ſaae Helgunda foran ſig, imedens Val⸗ 

cher vendte hende Ryggen, var han den ftærfere, 

men da Valther var dreven ſaavidt tilbage, at og⸗ 

faa han, fif Dig paa fin Elſtede, var hans Forbit: 

trelſe og Kraft ſaaledes tiltager, af. han havde 

fældet fin Modſtander, og Intteligen. bragt Hel—⸗ 

gunda til fin Borg. Der tilføjes endnu en lang 

Fortælling, hvorledes Helgunda ſiden bleg Val—⸗ 

ther utro; dræbtes af ham i fin Bolerð Arme, og 
blev Begragen ved Borgen Vislicia, hvor hendes í 

Klippen udhugne Grav endnu var at fer fíl For⸗ 

fattereng Si, Bortællingens Indhold fynes. at 

viſe, at den er fager af en ældgammel Sang. Man 
fader her Valther flygte fra Beften til Oſten, iſte⸗ 

detfor at han efter det latinſke Digt og Bilfinar i 

ſaga flygtede i modſat Retning. Gunther og At⸗ 

tila ere fremmede for det polffe Sagn, 7— 

Denne Forffiellighed i Bearbeidelſe vifer, at. 

Sagnets Grundvold, fun er Valthers Flugt med 
Singen over Rhinen og. den. dermed fr forbundne 

55 
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San, Alt det øvrige er Tilfætninger ; hvormed 

man i forftieltige Egne har villet íofalifere Sagnet. 

fæ UNG 

- Beit Denſteo Barít. 8; 

VG Sap. 88 — 106. 
a. 

, 240 Ál 4 

Engang fe fiæntede Thidret ſit gode Sværd Rahel⸗ 

ring til Heimer (fee. Kap. 17). Derover blev 

Vidga Velents Son fortørnet , „og bebreidede Hei⸗ 

mer; hvorlunde denne ſaa ſtammeligen havde fors 

ladt ham, da han paa ſin Reiſe til Bern var kom⸗ 

met í hans. Seiad og. ſiden mødt .12 Røvere, 

hvem han. ene maatte befæmpe (fee Kap. 32). Da 

Thidrek hørte) Sammenhangen, forviſte han Hei⸗ 

mer; ſom derpaa, gav fig, i Ledtog med Roveren 

Ingram, der boede i Falſter Tove mellem Sax⸗ 

land -og Danmar, Disſe øvede nn. m:get ær: - 

være indtil 3 hettleif, en.S Son af Biturulf fra Skaane 

i Daunmarf,, fom havde været ilde omtalt, ſom den 

der blot ftrafte fig veð Ilden, aflagte de forfte - 

Prøver paa fin Mandom, veð í Gelftab med fin 

Fader at ſſaae Roverne ihlel, bg ſaare Heimer, 

der flygtede titbae í til Bern * hvor van forllate 
EL ESS Tr id I Íji smá 

—9 —* Enden læ of, vor te fortælles, at den 
A 
pit 
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fig Den Thidrek. Thettleif Beflutteðe og at drage 

til Denne beromte Fyrſte Paa Beien gjennem Sax⸗ 

fand fandt han í et Kaſtel ved Byen Marſtein, 

Sigurd Sræfer, fin. Faders Veng. Men nagtet 

Faderen havde formanet ham far at fige den gamle 

Sigurd fir Navn, vilde dog Thettleif forſt prøve 

; Styrke med ham. Efterat de en Lidlang havde 

ſlaaedes med lige Held, bad Sigurd” ham hiem til 

fig i fin Hule, hvor Sigurds Datter, fortrydelig 
øver at hendes Fader ei havde feiret, ſpringer 

til, og vil qvæfe ham, men da han var ftærfere, 

maatte hun give tabt, Siden ba hun havde (Fiænr 
fet Biin fór begge Fæmperne fattede hun faamegett 

Godhed for ben Fremmede, at hun” om Midnat 

liſtede fig til Thettleif i Sengen for at bøde for fin 

forfie Modtagelſe. "Nu", vedbliver Sagaſtrive⸗ 
"ten, "monne vef be, ſom ſidde hos og hore paa 

denne Gaga, tænfe, at hun vilde tilbyde fig ſelb. 
Nei langt fra, hun gif til Bam for at forlyfie ham 

med ſmukke Bórtælinger * Da hun ſik at vi⸗ 

— 
TE I 

flygtende. rimer antog Vandmollens Klappren 

for af være Bitterul's gientagne Raab in þett 
TI Teif, áð udeladt baade í Coder A og B. 

#) Der foieð endnu til. at hun vibfie at: — 
plage mindre, naar to ligge ſammen; men, Eod. 

Á og B fortælle bette langt fortere, at nemlig 
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be, at den Fremmede var beit Settteif, be havde 
sentet , bragte hun ham fin Faders Seierſteen, og 

neſte Dag, da Kampen, igjen.begyndte, blev Sis 

gurd ſnart ſaaret, og maatte bede om Fred. Han 

tilbyder derpaa Thettleif fin Datters Haand með 

ſtore Rigdomme, denne tager derimod, men ſiger 

at han forſt vil beſoge ſin Morbroder. Sigurd 

giver ham ti Mark Guld, og Thettleif reiſte forſt 

hen at opſoge Thidrek af Bern, ſom da var paa 
Reiſen, for at beſoge fin Frende Kong Ermanrif 
i Kom, Thettleif naaer ham í Trentodalen gi⸗ 

ver fig í hans Tjeneſte under et fremmed Ravn, og 
faaer den. Beftilling at. pasſe Thidreks og hang 

Mænds Vaaben og Heſte, faalænge de opholdte 

fig i Rom. Misfornsiet over iffe at bevertes í 

Kongens Hal anvender han 30 Marf Guld, han 

elg ejede, paa at beverte fongeligen alle Svendene; 

pantfætter ſiden Heimers, Vidgas og Thidreks 

Vaaben og Defie, for at erholde mere Guld, forn 

han paa famme Maade forsder, ifær gav han Spil⸗ 

femanden Iſung be ofteligfie Gaver, Da dette 

blev meldet Ermanrek, tilſtod denne; af han ffulde 

have forget for Folkenes Bevertning og lader Thett⸗ 

” J are A — ER ið == * a 
Á i 

Sigurds Dattet, ſom de Ealbe Gunhilde, kom 
til Thettleif i Sengen og talte meget med ham. 

Í 
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leif fpife veð fit. Ford, Valther af Baffaftein op⸗ 

fordrer nu Thetleif tilat Ffappeð með fig t alleaande 

Legemsovelſer, hvori Thettleif ſaa meget overgaaer 

ham, at Ermenrek befaler Thettleifs Gield, og 

flaaer ham til Ridder, hvorpaa denne fortæller fi t 

Navn og Herkomſt. De, drage nu alle hjem til 

Bern og Spillemand Sfung med Bem, 

Denne meget urimelige Fortælling om Thett⸗ 

leif ſynes i fin nærværende Tilſtand at være et For 
fter af Varkets islandſte Bearbeider, der vilkaarli⸗ 

gen blandede nordiſtke og tydſte Trak, for deraf at dans 

ne et moerfomt Æventyr. Dietlieb af Steier eller 
Eteiermarf, en Son af Bitterolf navnes blandt 
de fiæfte Mænd der fulgte Thidrek fil Vorms Ro⸗ 

ſengarten Gt. 142. Et vaticanſt Haandſtrift om 

Dietrn af Bern lader Bitterolf ſtride med Hoher⸗ 
mut (Adelungs Nachtichten E s. 197) Dietlieb nieð 

Kæmperne Bomeria og Fidelaſtos (ib S. 192; 96) 

Dietliebs Syſter blev bortført af Dvergefongen 

Faurin ífolge Heldenbuch 4 D. Begynd. Man har 

endog et heelt 3 Diat om Vitrolf og Dietlaib hvoraf 

et Udtog findes í Bifbings woͤchenliche Rachrichten 

1817 S. 26—32, men ſom ingen Lighed þar med 

vor Fortælling. Denne Dietlieb giorde man til en 
Jari orm FT A 1. 
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danſk Helt, og paa ham anvendtes, hvad der ofte 

í ve norðiffe Sagn f. Ér. í Begpndelfen af Vans 

bæla Saga, An Bueſpingers, Gunnar Keldugnus⸗ 

fífl3 og Ketil Hengs Gagaer blev fortalt om ella 

felte fæmpefiærfe Helte, hvilke i Ungdommen havde 

viiſt ſtorſte Dorſthed, indtil deres Kraft paa ens 

gang vaagnede. Mødet med Sigurd Græfer inder 

holder adſkillige Træf fra de tydffe Roentyr, hvorle⸗ 

deg nemlig Thettleif blaſte i Luren udenfor Kaſtellet, 

fæmpede með den fremmede Kriger for Moerſtabs 

Skyld og tilfi idſt erholdt hans Talisman. Deri— 

mod, at Sigurd boede í em Hule, hoilket lidet 

pasſer til det Kaſtel, han fulde eie, at hans Dat, 

ter brydes med Thestleif, og fiden føger Seng med 

ham, pasſer til de Fortællinger, der findes om 

Jotuner í Ketil Hangs Saga og, flere —— 

Sagn. 
Kun flige Fænipeftærte Fn Í óða i. 

Huler, og deres Dottre ffildres baade velíyftige 

og ftridbare, men da de ofteſt manglede Vaaben, 

gif de Modftanderen paa Livet og ſogte at qvæle 
ham. 3 flige Huler pleiede der at være Gutð og 

Eís, og da Settegvinderne ei bel funde leve mel⸗ 

lem Menneſter fulgte deraf , „af. „elte, de bande, 

elſtet, aldrig tog dem med til. fi it, «Duus. Cagas, 

frioeren. har villet gioke. „Dattgreyg, Dpforfel lidt ; 
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mere anftændig end ett fæðvanlig Settepigeð, og 

| fader hende derfor lægge fig veð den Fremmedes Sis 

de, for af fortælle ham Eventyr. Thettleif Dans 
fe er í Dverfættelfenaf Kong Laurins Kronife bles 
ven til Herr Tilof Band Sl Morſtkabslæs⸗ 

ning S. 78)3. | 

Song Thidrek hielper Attila og Ermenrek. 
* ap. 107 130. 

Kong Oſantrix blev værre med Alderen, og vilde 

ei forliges med Attila, ſom befluttede at famle fint 

hele Magt, og beðaatfag bað om Biftand af This 

drek, der efter Faderens Død var bleven Konge í 

Bern, Thidref kom med 500 Riddere, og hialp 

til af overvinde Ofantrir í et Slag. Men Vid—⸗ 

ga, ſom var ſegnet formedelſt et Hug af Jetten 
Bidolfs Sernftang', blev fanget til ſtor Bedrovelſe 

for Kong Thidrek og lagt í Lenker. En af Kong 

Thidreks Kæmpere ved Navn Vildifer befluttede at 
vove alt, for at befri fin Ben. Han lod fig ders 

for indſhe i Skindet af en ffor Biorn, og i S eſttab 

med Cpiffemanden Iſung, der for fi n Kunſts Skyld 

havde fri Adoang overalt, kom han til Oſantrix 

Borg Ída e eit Eið ba de flefte Riddere fare drage” 

N 
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hjem til dereg egne Borge, . Da Iſung roſte fi ſin 

Bisens Fardigheder, forlangte Olantrix at fee en | 

Kamp mellem den og hang. Sunde, Vildifer fons SÁ 
Bi ørn ſnappede een af dem, og flog med dem 12 

andre ihiel da Kongen herover forbittret bilde 

hugge til Biørnen, ſnappede Vudifer ſit Sværd af 

Iſungs Haand/, bræbte dermed. forf Kongen, fi ſiden 

hans tvende Kæmper Avintrod og Vidolf, og ða 

Vidga imedens havde opbrudt f it Sangktí, rede 

alle tre hurtigen bort. 
Neppe vare de fomne tilbage til Berti, fors 

end Thidrek blev opfordrer. til at hielpe Song. Er⸗ 

menrek imod Jarlen Rimſtein í i Gerimsheim. Biðga 

ender denne S Strid veð at dræbe Jarien, „og tvins 
ger Heimer, der ringeagtede denne Bedrift, til at 

gjøre fig Afbigt. Valter af Vaſkaſtein blev fat til 

Jarl. over Borgen, og. Thidrek vendte hiem, hvor 

han tilbragte. nogen Tid i Ro— 
ið 

Vildifers og Iſungs Liſt er vig iffe noget 
uordifft Sagn, Bisrnedandſen nævnes: aldrig í de 

islandſte Sagaer; det ſyntes, Nordboen havde for 

megen Agtelſe for Biornen, til at ville fære den 

flige Kunſter. Iſung er ingen Skald, men en jacg 

Sn der morer ligeſaa meget veð fit Spil og fi fi ne 



áð miitindjage, 
— Funfter fóta pod fin Sang, DØ. fot ikke ſelv fører 

Eværdet. Bel findeg, ſaavidt mig er befiendt, 

“ intet i de tydſte Sange fra Middelalderen, vi have 

j tilbage, a denne Tildragelfe ; men den Bearbel⸗ 

belfe af Shire Bernerens Hiſtorie, der optog 

deri Hunner neð og Rusferhes Krige, har uden Tvivl 

| ogfaá tilfstet disſe Træf; ti í det af Rimkroniken 

pvenanførte Sted hedder det, at Kong Attila dræbte 

Dai antrig, og om Bette fulde figte til en anden Bee 

besnins g om denne Konges D Dodsmaade/ der ſiden 

| hæpneð ogfad i vor Saga Kap. 269, anthdes dog 

uden Tvivl Vildifers Daad J Crici Dlai ſvenſte 

Hiftorie S. 12, hvor ban lader Hernits Son blive 

dræbt af en Kæmpe fra Helfingeland, eller efter 

andres Mening af ben gothiſte Konges Folk. | 

- De tyende ofte titerté atnæmagnæanffe Haand⸗ 

ffrifter fortælle vel Begivenheden paa ſamme Maas 
bé, meti udelader, at Oſantrix blev dræbt af Vile 

difer/ hvorved Modfigelfen hæves mellein denne 

Beretning og den følgende om Dfantrig Sap. 269, 

Sigurds. Fødfel og Ungdom, 
Kap. 131 — 1490 

" fi. Sigmund, Sifané Son, ber over Jar⸗ 

lungaland / drog til Spanien, for af ægte den ſkionne 



siff #07 | 

| tja, Ð Datter af Kg torig Stiðung #. Repre bar 

han, kommet hiem igjen ; for ban maa té g giore et 

— Draſolf til þafina fa ( (Helen), 

BEN, at — Dronningen og Riget. Harte 

vin vilde bevæge, Siſilia til Tltroftab , * og da DAM 

aſbiſteham overtalte ban Herman til af være Ífeðe 

tog, með, fig, og begge bagtalre sh. ínaleðeg Dron⸗ 
ninger for. den tilbagevendende Gigmund, 1 at bar 

befalte at hun fulde uðjatteð, i Sbabaſtoben 
og hendes Tunge fliæres af. ég Da Greverne førte 

hende ud í den ode Stor ; vilde" Herman fokfvare 
Dronningen, og fegtebe beðnarfag | med Artvin; ime⸗ 

dens blev D Dronningen forloft með et Drengedarm 

ſom hun lagde í en Glaskrukke, hvori hun havde 

havt Mied og lukte den forſigtigen til. Artvin 

ſegnede for Hermans Haand, men ſparkede dog 
forft tif Krukken, ſaa den rullede ud i Soen/ hvor⸗ 

ver Dronningen ſit fie Død; Óerman vendte 

Tilbage af fortælle Sigmund alt, fom firar forvi⸗ 
ſer ham af fir Rige, Glaskrukken blev kaſtet op 

pau Strandbredden / hvor den gif í Gtoffer. Dren⸗ 

gen blev opammet af en Hind til fit fjerde Aar, ba 

9) Coder * Bifibe J Sifnuia og Altue fo 
Hartvin 
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fandtes att af, Smeden Mimer, der opfoſtrede 
i: 

ham og gap ham Revnet Sigfrod eller Sigurd. 

Drengen bar meget uregierlig, og i fit tiende Aar 
faa ſtark, at han mishandlede den ftorfte af Smeds 

befvenderte. Mimer vilde fætte ham til at fmebe 

de, men & igurd flog faa vældigen med fin. Bammer, 
at Ambolten blev klovet. Ru blev Mimer bange 
for Drengen, og. vifte ham hen at fælde eð í 
Efoven, hvor Mimers Broder Reigin Íaae , der 

var bleven forvandlet. til en rædfom Glange. Sis 

gurd dr æbte den med et brændende É Siykke Træ, og 
vilde for at beðergbæge fi fig koge dens joð. 
For at prøve om Det var fogt, dyppede hatt 
Fingeren ned í Kiedlen og brændte den á for at afs 

fisle den ftaf han den i Munden, men noget af 

Slangens Fidt fo paa hans Tunge, og lærte 

ham at forftaae Fuglene , „ber fagde til hinanden, 

at hvis Sigurd var Flog dræbte han Mimer, fom 

fod ham efter Livet. Sigurd fmurte fig. med 

Slangens Fidt, hvorved hans Hud blev for Horn, 

undtagen mellem Skuldrene, hvor han ikke funde 

naae, og dræbte Mimer, efter at denne forgieves 
avde føgt at formilde har, ved at give ham Kong | 

Hernits Rufining famt Sværdet Grant , og fagt 

Ham, hvor han fulde finde Heſten Grane. 
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Efter Mimers Anvisning begav Sigurd fig 

til Brynhildes Borg, brak dens Jerndor op, Da 

der ingen var tilftæðe át aabne den, ðræbte 5 Eræls 
fe, fom desaarſag anfalbt hám, "og havde behand⸗ 
fet 7) Riddere paa ſamme Maade, Hvis ei Bryn⸗ 

hilde havde mærfet paa den Fremmedes Adferd, 
det maatte være Sigurd, og bodet Kreð; hun 

aabenbarede Sigurd hans Herkomſt og fod 12 Mend 

folge bam, for at tage Deften Grane; denne vilde 

"et lade fig fange af de andre, men gif godbilligen 

ben til Sigurd, óg lod ham beſtige fig. — Sigurd 

forlader derpaa Bronhilde, og drager til Kong 
Iſung, der havde elleve Sonner, og regierede over 

Bartangeland Sigurd bled! hans Bannerforer. 

—ñ— * á li 

Sigurds Hiſtorie har et eget fra den obrige 

Fortelling forffielligt Preg. Undtages Sagnet 

om Velent, ſom et ſarſtilt Sideſtykke, indeholder 

alt bet andet af Vilkinaſaga, ikke faa meget un⸗ 
derfuldt Fort æventhrligt ikkun eengang frem⸗ 

fræder Dvergen Alpris, óg ſpiller dog fur en ube⸗ 

tydelig Rolle. Her derimod fæfes om Menneſker, 
forvandlede til Drager, om de underfulde Virk⸗ 

ninger af Dragens Blod, ba om — der 

Sagabibliothek, 2 Bind: LL: a 
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beſad overmenneſkelig Kundſkab, og alt dette Un 
derfulde ſtaaer aldeles betydningsloſt, hverken an⸗ 
tydes dets Aarſager eller Følger, og Fortællingens | 

Gang funde have været den ſamme, om dette gane 

{Ee havde været udeladt, —… Allerede. denne Omſtan⸗ 

dighed tyder hen til, at det Underfulde, her læfeð, 

iffe fan være opfundet til at udſmykke denne For» | 

"tælling, men er beholdt: fra en ældrer. hvor deg 

havde Betydning. 

Man ——— letteligen her Bol fungafav 

* og Eddaernes Sigurd Fofnesbane, og fan, om 

end ikke Kildernes ÆlWe; var ſaa forſtiellig, flet 
ikke omtvivle, at her findes en vilkaarlig Forqpak⸗ 

ling af de ældre Sagn. Sigmunds Herkomſi og 

Hiſtorie er viſtnok efter Volſungaſaga langt mere 

æventyrlig end. her, men den omfatter hiſt lutter 

gamle Navne og Begivenheder. i den nordiffe Old⸗ 

tids Aand, og ſom ved det mundtligen forplantede 

Sagn af fig felo kunde udvikles; derimod ere Sis 

fian i Jarlungaland, Nidung og Siſilia tillige— 

med Drafolf í Polen, ikkun Navnene paa Romans 

helte, der iffe ere ike til noget  gammelt 

ARI ; 

 Gorttllingen. om ben uffyfbtgen. befarte Di ron⸗ 

ning er et Vndlingsemne í Middelalderens, Roma⸗ 

ner, der paa mange Maader er bleven behandlet. 

sø 
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4 Det Underfulde ved Sigurds Dpfødelfe er 
bleven ſammendynget paa en Maade, der ikke vas 

ber det troſtyldige Sagn, men Romanſtriverens 

Attraae efter at vekke Opmarkſomhed 

Beretningen om Sigurds forſte Bedrift viſer 

fun forvirrede Reminiscenſer. Volſungaſagas 

Reigin, Ber, ſom flere af Oldtidens Helte, fore 

ſtod godt at ſmedde Vaaben, bliver: her foreſtilt 

ſom en Haandvarksmeſter, der holder ſine Sven⸗ 

dey og denne klogtige Smed blev falder Mimer, 

venteligen fordi man erindrede "fig dette var Nav⸗ 

net paa. en gammel Vismand; men da Reigins 

Navn ogfaa erindredes, fotn hørende til :Bortæls 

lingen, maatte dette gives Slangen Fofner. Ef⸗ 

terdi nu Sigurds Foſterfader var bleven en ſimpel 

Smed, maatte man og lade Sigurd oplares, ikke, 

fott efter Det aldre Sagn, i en Kongsgaard, mer 

í et Smeddevarkſted, og derved ledtes man atter 

til af digte de æventyrlige Prøver paa hans Kemi 
peſtyrke. J Velents Diftorie nævnes ogſaa Sme⸗ 

den Mimer ſom den Mefter, hos hvem Sigurd 
var i Lære; men den; ſom forbandt disſe Fortæl⸗ 

finger til et Deelt, betenkte ikke Urimeligheden af, 

åt fade Sigurd og Belent være jevnaldrende Drenge - 

hos Mimer, og nogle fane Mar efter lade Sigurd 

Ð a 
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€æmpe með. Thidrek og hans Riddere, Shake heitt 

þak Vidga var, Velents Søn. ið 

Slangens Drab fortælles her; blotiet * 

| J de Omſtaendigheder, der í Volſungaſaga giore 

Bet: fan betydningsfuldt. Ikke engang Guldet, 

hvorover Slangen rugede, nxvnes með: et Ord, 

ligeſaalidt ſom Fiendſtabet mellem Reigin og Bofr 

ner. Derimod gisres Def Trak, at hart ſmagte 

paa Slangefidtet, pudſigere, veð at: lade ham brænde 

| Fingeren og desaarſag putte den í Munden. Men 

bet hele ſtaaer her aldeles overflødigt, thi vilde 

Sigurd fpife Sangens Kiod, behovedes det jo ei 

at fortælle, at þan ſmagte paa Fidtet. Ogſaa 

Bette Træf, fom í Bolfungafaga ſtaaer pan fit 

Sted, viſer fevningen af det ældre: Gagn, ſom 

man vilde anvende og udſmykke, men viðfie ei ſelv 

hvordan, J Volſungaſaga ader Sigurd Slan⸗ | 

gens Dierte, fot at erholde Visdom, Þet er her 

bleven til den grovere Borefiilling ; at han ſmurte 

fig með. Glangens Fidt for ar hærde fin Hud. 

… Sigurds Beſog hos. Brynhilde fremſtilles 

mindre underfuldt end í Sagaen, Da her iffe tales 

om fuer, hvorigiennem han ſtulde ride. Men 

derimod er det mere yrimeligt , Da man ei indſeer 

nogen Grund til, hvorfor han ſaaledes ſtormer 

= ind í Brynhildes Bora, ligeſaalidet ſom Leſeren 
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beqviber hvorfra Brynhilde yen mæ —— 

* om Sigurds Herkomſt. — — 

De tydſte Sagn fortalte meget ot EigfriðB 
Barndom; thi det að: ond í tdi in 2 46. 
pit #1 3 rr ti BR 

Davon man immer mehr fingen und ſaden mag 

56 vir viel verſchweigen muͤſſen an dieſem Tag. 

I Gornen Sigfried fortælles í Begyndelſen/ 

hvorledes Kong Sigmund í Nederlandene havde ert 

Gen, dér hed Sigfried, der var ſaa uregierlig, 

at hatt tit blev jaget fra Hoffet og lob hen til er 

Smed, hvor. han fnart: viſte ſin Styrke, ved at 

hugge Ambolten i Gtyffer, og blev desaarſag af 
Meſteren viif hen til em Lindorm, fom han ihiele 

ſlog/ og ſiden til en heel Rede af Sfariger ſom 
han opbrændte. Ved Heden ſmeltede Slangernes 

Horn, og flød fom en Bæf; Sigfried undrede fig 

derover og ftaf fin Finger deri, da han markede 
ber blev: hornet, beſmurte han fit hele Legeme beta 
med, undtagen midt imellem Skuldrene. Man 

gienkiender her de ſamme Trak ſom i Vilkinaſaga. 

Den tydſte Digter har villet giore Bet timeligere; 

hvorfor Sigfried berørte den drebte Slange, men 

har forbigaaet alt: bet, der var karacteriſtiſt for Det 

nordiſte Sagn baade Mimer sog Reigin ; fart 

dennes Slagtſtab með Bofneri | Bel er Bet mue“ 



214Bilkinaſaga. 

Sigt; at da der fortælles faa meget í tydſke Sange 

om Sigfried, kunde ældre tydſte Gagn have frem⸗ 
Itilt juſt hvad í Vilkinaſaga fortælles, men Det er 

lige ſaa rimeligt at den islandite Overſatter Fan 

have foretaget ſig i denne ham ſaa bekiendte My⸗ 

the at blande efter eget, TyÉÉe,de tydffe og nordiſte 

Sagn, og derfor ogſaa ſtrax ladet Sigurd, efter 

at have dræbt Slangen og Mimer, ride til Bryne 

hilde, hvem han efter de tydſte Sagn paa en langs 

anden Maade færer at kiende. Forholdet ;, hvori 
det tydſte Sagn om; Sigfried í det Hele faner til 

det nordiſte, „vil ſiden blive underſogt. 
LR 

la Wi #4 

} rn a er 

Song Shibret og "ans Semper Suftnings 
— 

MR 150 — 170. 

Kong Thidrek — et prægtigt: Giæftebud 

til Moroe:for alle. fine Mænd og Bið indbyder 

han de Magtigſte i fit:Mige og mange Hovdinger, 

blandt disſe Song. Gunnar og hans Brødre, om 
Ývilfe to pad hinanden følgende Kapitler fortælle. 

heel forſtielligen. Kaps 150. beretter; sat Kong" 

Aldrian i Niflungaland havde ei Dronning, ſom 
engang blev beruſet, og:fov-i ſin Have / hvor hun 



Vilkinaſaga. 215 

blev frugtfommelig ved en Alf A der fiden engang 

viſte ſig for hende, og ſagde, hun ſtulde kalde Bar⸗ 

net Hogne. Dette vorte og blev ſterkt, men ſaare 

grimt; en Dag ſpurgte det ſin Moder, hvorfor det 

ikke lignede ſine Frender, Moderen fortalte det ſin 

Herkomſt; „en Ovinde flod hos, der ſiden blev 

Thidreks Frille ), og fortalte ham det Hele. Dogs 
nes ældfte Broder hed Gunnar, den anden Gera 

nog, den tredie Gilfer og Grimild deres Soſter. 

J det følgende Kapitel **) fortælles uden al Henfyn 

til det foregaaende, at Kong Irung i Niflungaland 

havde em Dronning, Ber hed Oda, fom med em 
Alf avlede Hogne, blandt dennes Sødffende næv, 

teg, foruden De ovenanforte, Gudzorm eller Gut⸗ 

thorm, ſom var ſyg, da Gunnar og Hogne droge 

til Kong Thidreks Gieſtebud. Derpaa beſtrives 
vidtloftigen Thidreks Ruſtning og de veð dette 

Gieſtebud beromteſte Kemperes Udfeende og Vaa⸗ 

ben. Thidreks Skioldmerke var en gylden Løve 

með Krone paa, Hildebrands en Borg med for 
gyldte Taarne, Heimers en grage Heſt, Vidgas 

Hammer og Tang ſamt trende Karbunkelſtene, Jarl 

Hornboges og hans Sons Aumlungs en gpíber 

#) Got. Á har Aldrians Frille, og for Grimilb 

og flere Steder Gudrune. 

#3) "Dette Kapitel udelader Cod. Á. 
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Falk, Faſolds en Løve uden: Krone, Thettleif Dans 
J „el. Elephant, Bildiferð et Vildſpin, Her⸗ 

brands en Ildſtribe, Gunnars og Hognes ett kro⸗ 

net Slange. Til disſe Beſtrivelſer foies endnu 

umiddelbart de over Sigurd Svends og. Sifkas 

Ruſtninger. Sigurds Skioldmarke var en Drage 

til Erindring om. at han drabte den ſtore Drage, 
Varingerne kalde Fofner, derfor vare hang Vaa⸗ 

ben gyldne, hans Ravn. forekommer i alle gamle 

Sange, hoor ðe ſtorſte Kampere bleve beſiungne, 
"og hans Navn er berømt í alle Tungemaal norden, 

- for Grakenlands Hav, og mon vorde det ſaalange 
Verden ſtaaer. | 

Dette Stykke udgisr ligeſom Dvilepunctet í 

Sagaens Midte. Alle de Dete, hvis: Bedrifter 

og Ankomſt til Thidrek ſærſtilt vare beſtrevne, frem⸗ 
ſtilles her ſamlede, og med dem Gunnar og hans 

Brodre, Der tilligemed Sifka í Det følgende ſpille 
„en vigtig Rolle. J der Foregaagende endtes ge⸗ 

| meenligen þver enfelt Fortælling veð Thidreks Hof, 

í Det følgende gager Den ud derfra, pg vender ff 

veð Sagaens Ende did tilbage, 

| "Det er gienfynligt, at tvende mobfiggnb Berets 

singer om Hognes Fodſel anføres, Sap. 150— 151; 
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deit fidfte af Diðfe, ber fader Hogne være Irungs 
Esn,: ſynes ifølge Sammenhængen af have oprin⸗ 
deligen hort til Vilkinaſaga, og den forſte, Der 

aferpder: Fortællingens: Gang, at være bleven fer 
nere indſtudt, þvortil og den Grund kunde tænfc8 

af. den ſtemmer mere overeens med De bekjendteſte 

tydſte Sagn, der lader Hogne være Aldrians og 

ikke Irungs Son, ligeſom og disſe kun kiende Gers 

nos og Gilſer, ſom Gunnars Brødre, ikke Gute 

torm. Begge Beretninger om Hognes Herkomſt 

afvige meget baade fra de tydſte og nordiſte Sagn; 
fra De tydſte, veð at lade Hogne være Gunnars 

Broder og af Niflungeær; fra de nordiſke, ved ei 
at lade disſe Deltebraðre være: Giukes Barn, og 

kalde Syſteren Grimhilde iſtedetfor Gudrune. Ves 

retningerne ſynes altſaa Blanding af nordiſte og 

tydſte Sagn. 

At her Skildringen af alle Thidreks Kaæmpere 

og deres hele Udſeende findes paa eet Sted, er 
hverken paa det mundtlige Foredrags Viis eller 

efter Sagaens Sedvane. Derimod findes ſlige 

Regiſtre i De gamle tydſte Digte, hvorpaa iſar den 

danſke uden Tvivl af tydſt overfatte Kempeviſe Tur⸗ 
neringen kaldet, fan tiene til Exempel (udvalgte 

danſte Viſer í D. S. 1. Grimms Heldem Lieder 

S. 23). Uden Tvivl þar ben: islandſte Bearbei⸗ 



28 —— Viltinafaga. 

der giort Beſkrivelſen vidtloftigere veð at tilføre 
Skildring af Heltenes Anſigtstræk, hvilken pleier at 

gives langt vidtloftigere i Sagaerne end í de tyd⸗ 

ſte Digte, Derimod omtales ikke Skioldemarkerne 
gaa en oldnordiſt Maade. Vel nævnes ogfaa i 

Sagaerne, hvorlunde denne eller hiin Krigers Skiold 

var prydet, men aldrig nevnes Skioldets Marte 
ſom et Kiendetegn paa Manden, og endnu mindre 

paa Slægten. Naar en oldnordiſt Kriger erholdt 

et prægtigere eller bedre Skiold, brugte han Def 

uden Henſyn til ders Billeder, og fatte han ſtundom 

juft Pris paa disſe, var det, fordi, de indeholdt 
Hentydning” til hans egne Bedrifter. Da man 

desuden í bet gamle Norden ikke pleiede at fegte 

með (ufte Hielme, behovedes intet Stole 

for af giore Krigeren kiendelig. | 

Til denne Skildrings tydſke Herkomſt hen⸗ 
pege og Udtrykkene: Fenidi Kap. 159, et Vildſvin 

fo paa tydſt hedder Vildifer Kap. 162.  "Efter 

tydſte Mænds Sagn er det forbudt at ingen maae 

bære et for ſolvet Skiold í Holmgang”. "Kap, 1658. 

"sen ſtore Drage Varingerne falde Fofner Kap. 166, 
Da denne Henvisning til Varingerne ikke ſom 

ovenfor anmarkedes, pasſende fan tillægges den 

islandſke LDverfætter , følger, at baade disſe Ord 

og de paafslgende: om Sigurds Beremthed ing | 
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” fandtes í det tydſte Sagn. í Kap, 166! ont Sigurd 

Svend findes ordret i Bolfungafaga Kap. 31, ikkun Í 

at nogle Sætninger ere vmfatte, at Sigurds Horns 

hud er her lagt til, og at Sigurd í Bilfinafaga 

har tre Mands Forlighed⸗ i Bolfungafaga ittun 

tvendes. ER 

At Setti Danſke er den eneſte der har er 

Elephant í fit Vaaben, er neppe noget tilfældigt. 

Da de roſtildſte Brodre, font udmarkede fig under 

Valdemarerne, bavde en Elephant til Gfiofbemærs 

fe; og be, fom í det trettende Aarhundrede bleve 

ſlagne til Riddere iRoeskilde, ſynes at have faaet 

dette Udmerkelſestegn; kan gierne Rygtet herom 

have foranlediget Gagnftríveren, til at lade den 

danffe Helt føre dette Dyr í fe Vaaben. Kor imid⸗ 

lertið'at forbinde denne Dmftændigheð með den for: 

regaaende Fabel om Thettleifs Ophold hos Sigurd 

Graker, digter han at Sigurd. var kommen ris - 
dende paa em Elephant, uden at erindre fig, hau 

forhen Kap. 97 havde ladet begge være til eft, ele 

ler tænfe paa Hulen hvor Sigurd boede. 

Iden forhen nævnte danſte Kæmpevife, Tur⸗ 

neringen kaldet, tillægges Diderik, Vidrich Ver⸗ 

landſen, Hagen (Hogne) Hr. Brand Befferlin (Her⸗ 

brand) de ſamme Baaben ſom i Sagaen. De dos 

riges Nabne og Vaaben ere” forftiellige. 
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á eð Tog til Selnmahas. 
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Da Kong Thidrek fane med Glade paa alle de Hel⸗ 

fe,-der fadde veð hans Bord ; og yttrede, af in⸗ 

gen í hele Verden vare deres Jevninger, ſagde Her⸗ 

brand, þang Bannerforet, at de dog ei havde pro⸗ 

vet Kong Iſungs og hans Mands, iſer Sigurd 

Soends Styrke. Thidrek beſluttede nu ſtrax at 

ride til Ber tangaland, ag alle hang Mænd fulgte, 

ham⸗ Efter at have redet mange Dage igiennem 

vædfomme Skove, kom de til Bertangaſkoven, hvis 

Indgang Etgeir Riſe, Kong Nordians Son, bes 
varede. Vidga, Velents Son, lovede at afgisre 
Sagen með denne fin Frende, og fældede Jetten; 

"men fot at ſtuffe de andre belgbiie hatt fi ig med. 

forfulgte ham, hvorpaa be „alle flygtede undtager, 

Køng: Thidrek. Vidga forſonede de andre; han 

havde narret, ved at ffiænfe dem af Jettens Kle⸗ 

nodier. Derpaa red, Thidrek videre, og opſlog ſine 

Telte í Nærheden af Iſungs Borg. 
rd Svend kiendte Borgen de 

— 

Ravi, for at erfare deres Xrinde. —— 

= 
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tog ham vel, og efter at habe givet ham Udfor⸗ 
dringen tilfiende, foræreðe ham én Heſt og et Skiold, 

hvilket ifølge Lodkaſtning blev Den unge Aumlungs, 

Hornboges Gong. Denne fortrød Derpad, og vilde 

wide efter, for at tilfæmpe fig Det; men da han 
manglede en Deft, laante han Vidgas paa de Bils 
kaar, at hvis þar ei bragte ham Den igien, fulde 

denne arve hans hele Rige í Binland. Sigurd 

Svend kaſtede ham nagtet. al hans Tapperhed af 

Heſten, men efterði Sigurd kiendte ham at væte 

ſin Frende fod han ham iffe blot tage Vidgas vg fin 

egen Deft tilbage; men lod ſig endog binde af ham 

ved. et Lindefræ, > Vidga ahnede Sammenhængen, 

og vilde vide til Træet; for at overbeviſe fig "dere 

om, men da Sigurd sinede ham, feb han fig * 

ogs lob til Fieldet. 

Derpaa beffrives meget vidtloftigen Toekam⸗ 

pene mellem Kong Iſung, hans elleve Sonner og 

Sigurd Svend paa Den ene Side, og Kong Thi, 

drek með hans Kæmyere paa det anden. Toende 

ſtulde fegte ad Gangen, og den ene maatte ei hielpe 
den anden. Heimer, Hildebrand, Vildifer, Sine 

tram og Faſold, bleve overvundne og bundne af 
fem af Kong Iſungs Sønner ; Aumlung ſeirede over 
fin Modſtander, og tvang ham tilat loskisbe fig 

beð at befri Faſold og Herbrand. Hornboge' og 
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Hogne bleve ogſaa bundne; Thettleif Danſke ſegtede 

faalænge med Kong: Iſungs niende Son, indtil 

"Kongerne. adflilte dem, Hildebrand og Kong Guns 

nar maatte og lade fig binde, men Vidga kuede 

Kong Iſungs aldſte og kraftfuldeſte Son til at 

kisbe ſit Liv, ved at befri alle hans fangne Stald⸗ 

brodre. Nu ſtulde Thidrek fegte mod Sigurd Svend, 

de fæmpede itvende Dage, uden at kunne ſaare hin⸗ 

anden. Da. laante Thidrek Vidgas Sverd Mim⸗ 

mung, Sigurd fordrede ved Kampens Begyndelſe 

tredie Dag, at han ſtulde fvætge, at han 

ei bar Mimmung. Thidrek ſtak Sværdet: bag, 
veð fig með Spidſen ned í Jorden, og ſvoer, at 

þan ei viðfie at dets Odde var oven Jorden; eller - 

dets Hialte í nogen Mands Haand. Nu begyndte 

- Kampen, men Sigurd markede fart, hvorledes 

Mimmung giennemſtar hans Hornhud, og maatte 

2 give tabt til Kong Thiðrefð ſtore Glæde, Sigurd 

gav fine Frænder ftore Foræringer , og magede det 

fan; ar Kong Iſung gav fin Datter Fallborg til 

Aumlung. Bryllupper: holdtes ſtrax, det varede 

í fem Dage, derefter ſtildtes Iſung og Thidrek forn 

Venner. 
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Om Kong Iſung meldes. intet; — 

er befiendt, i Middelalderens tydſte Digte. At 

den Danſke Helt Vidga her faa meget: udmærfer 

ſig fremfor alle de andre Bernſke Riddere; funde 
hentyde: til. Kortællingens morðifte Herkomſt, liger - 

fom og det Trak, at en Helt ikkun veð et enefie 

Sværd funde blive faaret, oftere forefommer i ro⸗ 
mantiffe-Fortællinger fra Norden, f. Ex. Thor⸗ 
ftein Vikingſens Gaga 02 a. fi... Men paa den. ante 

den Side, viſer den Omfiændighed, at Sigurd 

Svend maatte give fig, tabt, at Fortællingen: er 

digtet til Kong Thidreks re), og folgeligen ei 

fan være fra Norden; hvis Sigurd anſaaes for 

uovervindelig. J Romandi om Fart Magnus 

nævnes Kong Iſung og hans Gannerfører Sigurd 

Svend blandt de dierveſte Oldtids Helte. I SÉys 

darima fra Enden af det flortende Aarhundrede an⸗ 

føres. Iſungs Sonner mellem Heltene i Valhal. 

Toende af de danffe Kampeviſer omtale dette 
Tog. J den ene (nye Udg: S. I Grimms Helden. 

lieder S. 23) ſynges om Kong Diderik, der med 

ſyv og fygfindstyve drog ud fra Hald; at ſtride 

mod Nilaus paa Brattingsborg, og derpaa, over⸗ 

eensſtemmende með Vilkinaſaga, hvorledes beit 

unge Humble, Kong Abelan Haardeſtaals Son (um, 

Jung Jarl Hornboges Søn), paa Biðrif Verland⸗ 
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ſens Heſt kæmpede með Sivard Snarenſvend, ſin 

Moders Dronning Ellines Broder, ſom derfor 

lod ſig binde af hame til en Eeg, men ſiden, da 
ban ſaae Vidrich komime ridende, rykkede Egen op 
með Rod, og lob fin Vei. Den anden Viſe (ny 
Ida: 1 D. S. 167 Grimms Heldenlieder S. 54) 

lader Diderik ſidde paa Brattingsborg/ og da hår 

af Kong Iſold i Bertings Land opfordredes at give 
Skat, angribe Bent með fine Mænd, Striden faldt 

ſaaledes ud, at Iſold uagtet fin Moders Trylle⸗ 

rie blev drebt með alle fine Mænd, Den tredie 

Viſe (n. Udg. 1 DVG. 25Grimmis Held. S. 17) 
ſtildrer Vidrichs Kamp með Kampen Etgeir, der 

her hedder Langbeen Riſe/ paa Bertingsborg med de | 

ſamme Smaaomfrændighjeder "Sagaen fortæller. 

Denne Lighed mellem Sagaen og Kæmpeviferne í | 

Fremſtillingen af flige fremmede ventyr gjør Det 

rimelige, at tydſte Sange! eller ug: var, 

været begges Grundvold. 

Nordiſte Almueſagn vide vigtig Hof meget at 

nr om Biðrif Verlandſens Kamp med Lang⸗ 

been Riſe. J em oldnordiſt Grav í Bro Paftos 

vat i Bahus Lehn, hedder Bet, at Langbeen Mife 

tigger begraven; andre henflyttede hans Grav til 

Giers Derreð:i Skaane (Odmans Beſtrivelſe over 

Bahus Lehn S. 285 —286). Ogſaa tvende Ste⸗ 
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der í Sialland / Daaſtrup í Ramſoherred og Rers⸗ 
{eg i Loveherred (danſt Atlas 6 D. S. 107, 245) 

tilegnede ſig dette Gravſted. Disſe Sagn beviſe 

ikke det mindſte; uden Tvivl har man viiſt Lange 

been Riſes Grav endnu langt flere Steder, thr ba 

Navnet iffe er andet end en almindelig Genævnelfe 
paa enhver Kæmpe, og Almuen pleier at anfee alle 

Oldtidens fiore ſteenſatte Gravfteder for Kæmper 

"grave, kunde man let falde paa af mene, at den 

Langbeen, hvorom Vifen lod, var begravet ethvert 

Sted, hvor en Steendysſe fandtes. 

Ut Kong Iſung í Kæmpeviferre fnart — 

Nilaus, ſnart Iſold, og at Udfaldet af Kampen 

með ham fortælles fan forſtielligen, viſer, at 

dettte Sagn iffe har været ret udbredt, og derfor 

af enhver vilkaarligen blev behandler. " Wed Ber 

tangaland, hvor Iſung tegiereðe, maa vel fors 

ſtaaes Brittanniem, thi í bet Land figes og Artus 
at have regjeret Kap. 211, og Iſung derfra at have 
forjaget hans Sønner (Kap. 220). At Kong This 

drek foreftilles ar ride derhen, giør ingen Vanſte— 

lighed; thi ligeſom de nordiſte Romanſtrivere ger 

menligen fade. deres Helte feile, fade de tydſte Bors 

fattere dem vride, uden Denfyn til Reiſens Beſtaf⸗ 

fenhed. Maaſkee at Anledningen til den hele me 

Sagabibliother/ a Bind. SØ 
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fode var, af man vilde lade Thidrek paa det haiefte 
af fin Magt prove Gtyrfe með Brittanniens bes 

vømte Riddere; og beftaae í Kampen; men da man 

iffe vel funde lade de Bernſte Helte fæmype med 

Riddere veð Def runde Borð, hovis Hiſtorie af Ros 

man Litteraturen var alt for bekiendt, maatte det 

blive Artus's Eftermand, med hvem Berneren 

Sigurds og Gunnars Giftermaale. 

Kap. 203— 208. 

Da nu ingen. mere í Verden turde bære Skiold f 

mod Kong Thidrek og hans Kæmpere, veifte Dorn: 

boge med fin Søn til fit Riget Binland, Sintram 

tii Fenidi, og Herbrand ligeledes til fit Rige, This 

drek og de obrige, í hvis Samfund nu ogſaa Sis 

gurd Svend var kommen, fulgte Kong Gunnar til 

Niflungaland, hvor Sigurd" ægtede Gunnars Sys 
ſter Grimhilde, et Giftermaal, der ſiden blev ſaare 

naynfundigt. Sigurd raadede derpaa Gunnar til 

at fristil Brynhilde paa: Borgen Segard ; hvortil 

han kiendte Veien. Alle veifte derhen, Brynhilde 

modtog dem alle vel, undtagen Sigurd, paa hvem 

hun var fortornet, fordi han havde brudt det Ægr 
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— han ved deres forſte Mode havde givet 

hende *). - Sigurd overtalte fjende. Dog:til; efter⸗ 

ſom det nu engang ei kunde ændreð, „at give Gun⸗ 

nar ſin Haand. Da denne om Bryllupsnatten 

vilde nærme fig Brynhilde, bandt hun hans Hen⸗ 
der og Fødder; og hang ham ved en Nagle indtil 

Morgenen kom. "Saaledes gif det trende Natter, 

Gunnar ni fin Nod for Sigurd, der ſpare⸗ 
P 2 

1 

Wodexr At ifører til, át Brynhilde yttrede at hun 

vidſte · hvorledes Gudrune veð Troldom havde 

fh Íveget ham, og at hun iffun ægtebe Gunnar, fot 
deſto fiffrete at kunne hebne fi fig paa ham, Sr⸗ 

dene ere disſe Ek er nu vis, orðin, fíger Bryne 
hilbe. til Sigurd, hversu háduliga thu hefur 

… thina eida rofid, ok hversu "Gudrun hefur gab: 

"bad thik mett-sine fjölkynngi, ok til that eini 

(nngeing ek nu méd: Gunnari kongi, ath hefna 
0 á sthier mins harms ok svivirdinghar; . thviar 

ek kaus thik af ollum tl leim, er skapader erti 

#04 yðjöldumi Nú svarar Sigúrdur.! (Svo serdt 
„0 rmúsath ávera, sem radit er, enn fyr thvi, „ath 

—— ek sie nú, ath ek em. sviptur audnunne, he- 

K fur ek eggiad Gunnar Kong ath bidia thin, 
“thví ek ann hanum Óttt thessa råds hellst, Nu 

svarar Brynhilda.  Æk.sagda í firstu fyr, hvad 
fi: eggs giori. veg, á. ath eiga; Gunnar Kong: tho 
A werd | eg Tiandm alldrei Hina, - "utan helfdst 
þr ah Han rdr thin: ———— 

RMbele Tillagget er lidet pasſende· 

er 
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de, at Brynhilde ſom Me var fan ſterk, at neppe 
nogen Mand funde tvinge hende Gunnar bað 
Sigurd at bjelpe fig, Denne gaaer í Gunnars 

Klæder til Brynhildes Seng, udfører fnart fit Wrin⸗ 

be, verler Ringe med hende, og ſkifter igien Klæder 
med fin Gvoget , faa ingen viðfte, hvad dér var 

ſkeet. Efter ſyv Dages Gjeſtebud —* alle —* 

gerne til deres Riger. á 

Sammenlignes disſe Efterretninger om Sis 

gurds og Gunnars Giftermaale med Bolfungas 
faga Kap. 35, 36. fees ſtrar, at alt det Under 

fulde er her udeladt. Sigurd behøvede ingen Tryl⸗ 

ledrik for at glemme Brynhilde, denne var iffe 

omringet af nogen brændende Ild, og det var ved 

en fimpel Forkladning af Sigurd indtog Gunnars 

Plads. Derimod udheæves her Møen Brynhildes 

Styrke mere end i Bolfungafaga , uagtet hun el 

lers flet iffe her foreftille8 at have været krigeriſk, 

men iffun en flog Prindſesſe. Forandringen fyr 
nes af vife, at den gamle Fortælling er bleven fors 

vandffet, ved at forplantes gjennem Almuen, der 
fra fin grovere Synspunkt opfattede Sagnet om 

Vanfkelighederne med at trænge ind i Brynhildes 

Borg, Forhen havde Vilkinaſaga flet iffe fore 
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talt om, at Sigurd: havde givet Brynhilde toget 

gteſtabslofte; denne Dmftændighed har ingen 

fynderlig Indflydelfe paa Begivenhedernes Gang, 

thi denne beſtemtes ved: Sigurds Beføg under Fors 

flæðningett, og det forøger Fortællingens Uſand⸗ 

ſynlighed, at Sigurd juft felo ſtulde ville reife hen 

til den Prindfesfe, han havde narret. Men dette 

Trak, ligefom og, at Sigurd kiendte alle Veiene 

Hil Brynhildes Borg, var Levning af det ældre 

Sagn. ; BAS 
Sigurds og Gunnars Krierie fortælleð heelt 

forſkielligen i Niebelungenlied, men da De tydffe 

"Sagn om disſe Begivenheder vare mangfoldige, 
kunne gierne disfe Træf være hentede fra en anden 
tydſt Tradition, thi det pasſer bedſt til den tydſke 
Fortællings Aand.” Borgen Segard viſer til Tydſt⸗ 
Tand, og Scenen paa Bryllupsnatten er den fam: 

me fom í Niebelungenlied 10 Abenth., iffun at 

den der er bleven udmalet lidt mere til Gunnars - 

Vordeel, efterdi han felv er tilſtede, idet Sigurd 

ufpnlig brydes med Brynhilde, og fader Gunnar 

træde til í Det afgisrende Dieblif, 

— 
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Herburts og Hildes Eiſtovehandel. 
"2 | fp 209 — 218. J— 

*2 
J 

Øl HØ É Så 

Grev Hertoge, der rdr med Thidreks Sy⸗ 

ſter Iſolde, havde trende Sonner, hvoraf Eins 

fram Typ den yngſte / der ſpottedes formedelſt ſin 
Ukyndighed i at fegte, dræbte i Tvekamp ſin an⸗ 

den Broder Herthegn, og flygtede derpaa til Her⸗ 

tug Fron í Brandinaborg. Faderen blev faa fore 

bittret over, at den ældfie Son Herburt ei havde 
hindret denne Ulykke, at han jog ham bort. Her⸗ 

burt flygtede, til, ſin Morbroder „ der modtog; ham 
vel, vg ſendte ham. efter nogen Tids Forlob til 

Kong Artus i Bertangaland at beile fil hans Dat ⸗ 
ter den ſtionne Hilde. Artus undrer ſig over, at 

Thidrek ikke kom ſelv, og fortæller Herburt, at: 

ingen Fremmed kunde faag Prindſesſen at ſee, und⸗ 

tagen, naar. hun. gif i Kirke. Herburt giver fig 

nu i Tienefte hos Kong Artus, og oppasſer Prinde 

ſesſens Kirkegang. Det var vanſteligt „at fane 

hende at fee, thi 24 Grever bare hendes Kiortel, 
12 Munke hendes Kgabe, og 12 væbnede Jarler 
hindrede enhver fra at tale med hende Efter et 
halvt Aars Forløb kommer Herburt at ſidde hende 
—— 

7) Søder Á falder ham Zriftram, 
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tært, lader derpaa tvende. Muus lobe imod hende; 

forſt en guldfarvet, ſiden en. ſolvfarvet, hun ſeer 

efter dem, og fuaer derved Die pan ham. Dun 

fender fin Terne ar fpsrge den Fremmede, hvo hatt 

var, og Herburt udbeder fig en Samtale í Rirfes 
døren; hvor. han dog. blog fan fortælle hende, at 

han havde et Xrinde hos hende at rogte. Hilde 

udbeder fig: af ſin Fader denne Ridder til fin Lies 
nefte, og nu fortæller Derburt hende, hvo der havde 

fendt ham; men da Hilde bad ham om at tegne 

hende Kong Thidreks Billede paa Vaggen, tegner 

Derburt et ræðfomt Anfigt, og fortæller, at this 

ref fane end frygteligere ud. Prindſesſen bliver 

derover forffræffet, og figer hun hellere vilde ægte 

ham felo,.end denne Thidrek. Derpaa fing. ede; 

með hinanden. Herburt dræbte de Riddere, der - 

fatte efter ham, og kom til en Konge, hvor han 

blev meget agtet; og udførte Bedrifter, om hyilfe 

meget var af fortælle. 

Denne Fortælling har í Henſeende til Prind⸗ 
fesfens Bortførelfe Lighed med den om Valther af 

Vaſkaſteen. Saavel de handlende Perſoners Hers 

komſt, ſom Tildragelſernes Skueplads og Begir 

venhedernes Gang, der er den i de franſte og tyd⸗ 
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ſke romantiſke Digtninger almindelige viſer, at 

den ikke er nordiſt; men jeg har ikke kunnet Hids 
fil finde den dertil føarende fremmede: Original. 

Slutningen viſer, at ber har været en meget længere 
Fortælling om Herburts Bedrifter, hooraf her kun 
Det meddeeltes, der ſtod i Forbindelſe með Thidreks 

Hiſtorie. Dog fan denne Epiſode iffe bringes í 

"Forening med det Foregaaende og Efterfølgende. 

Det kaldes Artus Konge i Bertangaland, før var 

det Sfung. Bel Hedder det Kap.219, at Hung 

havde forjaget Kong Artus's Sønner, men da 

maatte Fortællingen antages at gage tilbage i Tie 

den, og funde dog iffe forenes med det Følgende. 

Thi her flygter Herburts Broder til Hertug Iron 

í Brandinaborg, førend endnu Herburt ſelb kom 
til Kong Artus, men efter Kap. 219 blev Iron 

- ført Jarl í Brandinaborg, efter at Iſung havde 

fordrevet ham af Bertangaland efter Faderens Død. 

Iron Jarls Hiftorie, 

Kap. 219 — 247. 

f 

Sagaftriveren henvender nu ef Díeblif Læfernes 

Opinxrkſomhed paa Thidrek, veð at fortælle. kor⸗ 
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teligen Kay. 219, at han ægtede Gudilinda, en 

Datter af Kong Druſian fra Borgen Drekanfils, 

og at hendes Syſtre til ſamme Sid bleve gifte med 

Kaſold og Thettleif Danſte. Derpaa begynder en 

ny Fortalling, der Sen ſtaaer i fern Sorbinbelfe 

med det Foregaaende. 

Jet Land, der hedder — regie⸗ 

rede en Kong Artus *); Der havde tvende Sonner 
Iron og Apollonins. Efter Faderens Dod erob⸗ 

rede Kong Iſung hele Bertangaland og: hans Son⸗ 

ner flygtede til Attila Konge í Suſan *), der 

Fort tilform havde erobret hele Dunaland. Attila 

fatte Fron til Jarl over Brandinaborg, og Apol⸗ 

lonius til Karl over Tira í Nærheden af Rhin. 

Apollonius beilede til Herborg, en Datter af Þett 

mægtige Salomon, "Konge í Frackland, ſom næg: 
tede at ville give fin Datter til en Karl; men 
Denne forærede Prindfesfen en Ming, Ber havde 

den Egenſtab at væffe Kierlighed, vg nu ſtrev hun 

ham til, og aftalte at ville flygte með ham; det 

udførtes ogfaa Íyffeligen, og de ankom til Tira, 

men fom Apollonins var nær veð at blive forligt 

með Song Salomon, dede Herborg, hvorover 

+) Gober Á har for Artus Arkimanus. 
*) Gober Á har Konge af Svava. 
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Forliget gif tilbagez dog vilde Salomon, af Bene 

ffab:for Attila, ikke hærje i Jarlernes Rige. Ren 

han fif en anden Trette med Iron Jarl over Jagt⸗ 

rettighed i Valſlyngeſkoven, Der: laae mellem Jar⸗ 

Jens Land og Frackland, i det begge jagede i hine 

andens Skove og ødelagde deres. Dyr. Tilſidſt 

bilde Kong Salomon hevne fig over, at Iron have 

"De: fældet hans frore Bøffer; drog med 500; Ride 

Dere fil Ungerffoven i Jarlens eget Land, og fans 

gede Iron, ſom moð fin Kones, den Eloge Iſoldes 

Advarſel, var taget ud með fin Jager Nordian 

og 12 Riddere for at jage, Iron blev faftet í 

Fengſel, Broderen Apollonius døde, Da han vilde 

bekrige Kong Salomon; men Iſolde reiſte til ham; | 

og bed Anbefaling fra Attila, bendeg Bønner. og 

Loſepenge, lykkedes Det hende, „at befrie fin Mand. 

Nogen Tid derefter døde: bet Eloge Iſolde, Iron 

Jarl følger Kong Attila til et Gieſtebud hos Kong 

Ermenrek í Rom. Paa Beien beføge be Ake Dre 

lungatroſt/ Ermenreks Broder; í Borgen Britila 

i Lombardiet, hvis Gemalinde Bolfriana ſaaledes 

indtager Iron Jarl af han forærede hende den 

Tryllering, hang Broder. Apollonius havde eiet. 

Folgen blev, at de aftalte et Stevnemode, hvilket 

Hertug Ake opdagede; og der dræbte Iron Jarl. 

Kong Thidrek fandt hans Lig, og jordede det. No⸗ 
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gen Tid efter døde Hertug Ake, Thidrek frier for 

fin Ben Vidga til den ſtionne Bolfriana, og Kong 

Ermenrek ſamtykker pan dé Bilfaat, at Mee 

ang ne po Dre nað 

= 

" gi n J 

Denne — — ran forſaabidte J 

Forbindelſe med Thidreks Hiſtorie, forms den til⸗ 

kiendegiver, hvorledes Vidga den Starke kom í Cr" 

manreks Tieneſte. Dens Modſigelſe med den fo⸗ 
vegaaende Fortælling er allerede anthydet. At Pis 
ſtorien om de tvende Jarler mage have udgiont 
Emnet af et færeget thoſtt Digt; følger; ikke blot 
af Fortællingens hele Aand, hvor Jagtlyſten uds 

gist ef af de vigtigfte Muntter , men det ſiges tils 

lige &. 231, at Jarlens tolv bedſte Hunde vare 
nævnte í tydſte Sange. Et ſaadant Digt findes". 

imidlertid ikke imellem de hidtil bekiendtgiorte Lev⸗ 

ninger af den tydſtke Middelalders Poeſie. 

Heltene i denne Fortalling ſtylde formodent⸗ 
{igen blot Romantiken deres Tilværelfe , Dog: nav⸗ 

ner Gottfried af Mommouth (Lab. 12 cap; 1) ert 

Salomon ſom Konge over Brítterne í Armorika, 
og hos "Duchesne historia Francorum script, 

tom. 3 forefommer S. 215 et Salomon, Brit, 
ternes Dertng, veð Mar 863. Ake Orlungatroſt, 
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der forhen er blever næpnet í denne Saga Kap. 137 

omtales ogſaa í Blomftervallafaga , men der figes 

intet videre om ham, uden hvor han boede, og af 

hans Sønner vare Ake og Etgard. 

De geographiſke Beftemmelfer ere heel vafs 

lende; Valſlyngeſtoven ſiges at frille Brandenborg 

fra Frackland, og gn SÉov 2 for at 

hore til den, 

HU En af Prof; von ber ØER fstfattet Overs 

fættelfe af denne Fortælling under Navn: die Eluge 

Hausfrau und der wilde Jaͤger die åltefte brandens 

Burgifde Gaga, findes i hang Samlung fuͤr alt⸗ 

deutſche Literalur und Kunſt 1Be 1St. S.92 136. 

* Kap. 248 — 208. 

Ermenrek var * ss: Sieg i — fi 

denfor Fieldene (Alperne). Engang fendte hart 

fin Raadgiver Giffa til Garfaften, at dømme 
Kongerne imellem, og: voldtog imedens Sifkas 

Kone Odilia. Denne aabenbarede alt for Marte 
den; og han fvor Kongen blodig Hevn. Sifka fod 

nu hemmeligen Kongens tvende aldſte Sønner, Fris 
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drek og Reginbald, bringe af Dage; den yngſte, 

Gamfon , bagtalte han faalede8 for Ermenrek, at 

” denne mishandlede Sønnen, fan han døde, Odi—⸗ 

lia beførte ligeledes Ermenrefð Brodreborn, den 

afdøde Hertug Akes Sønner Edgard og fe, ſaa 

at Ermenref omringer deres Borg, og efter at 
have indtaget den, lader dem hænge. Endnu vilde 

Giffa væffe Ermenref til at befrige fin Frende 

Thidrek, han bevægede ham: derfor til at fordre 

Efat af Aumlungaland form fit Hæðrenerige ; og 

da Thidrek negtede den; ſamlede Ermenref 5000. - 

Riddere og utallige Krigsfolk, for at overfalde - 

Bern. Vidga advarede Kong Thidrek om Faren, 

fom, da bar fun havde 800 Riddere, fandt: bet 

raadeligſt af undflye, men harjede dog forſt til 

Giengield í Ermenrefg Rige. Heimer, der. var 

"gaaet í denne Konges Tienefte, forlod den, og efr 

ter at have flaaet Eiffa, afbrændte 500. Byer og 

levede i Skoven. Thidrek red nord over Fieldene 

til Borgen Bakalar ved Rhinen, hvor Markgreve 
Rodingeir boede, der tilligemed ſin Kone Gode⸗ 

linde modtog ham vel. Thidrek og Markgreven 

rede ſammen til Gufan, hvor De bleve pan det bed» 

fr modtagne af Kong Attila. 
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= Fortællingen. om Sifkas kunſtlede Hevn er i 

fig fold ſaa uſandſynlig, at bert allerede af indvor⸗ 

tes Grunde neppe kunde være ſand. Ifolge Hiſto— 
bien mane desuden Ermenrek have levet et heelt 
Aarhundrede for Theodorichs Dage. 

Alligevel haves Brudſtykker af meget gamle 

digteriſte Sagn, font í forſtiellige fra hinanden 

langtbortliggende Lande antyde enkelte Trak af disſe 

Begivenheder. Den gamle tydſte Sang +) om 

Hildebrand, ſom ví fiðen ſtulle omtale, vifes, at í 

mat í det ottende Aarhundrede har í Tydſtland ber 

funget Thidreks Flugt til Hunnerne, form dog ikke 

tilffreves Ermanref; men veð en anden hiftorift 

Keiltagelfe. Odoacer. Jornandes fortalte i Det 

fictte Aarhundrede, at Ermanref blev farligett fans 

vet af fvende Brødre Sarus og Ammius, til Hevn 

for den Mishandling, deres Syſter Gonilde havde 

lidt (de rebus geticis cap. 24). "" % det niende 

Aarhundrede fang flere nordiſte Skalde om, hvor⸗ 

ledes beit mægtige Kong Jormunreks onde Raadgi⸗ 

"ver Bife**) fif ved ſine onde Raad baade Kongens 

2) Die beiben álteften deutſchen Gedichte aus dem 
achten Jahrhundert burð. die Bruͤder Grimm. 
Gafjel 1812 í 4. 

#) Muligt at Udtrykket ”Sibden Weiſe“ der fore: 
fommer hos Reinmar í Manesſens Samling 2 
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Gen og hans Gemalinde Svanhilde bragte af Das 
ge, hvilket ſiden hevnedes paa Kongen af Svans 

hildes Brodre Saurle og Hamder, de ſamme Delte, 

der bleve almindeligen beſungne i italienſte Folke⸗ 

fange idet tolble Aarhundrede. I det trettende 

Aarhundrede viðfie Gay at fortælle meget om den 

Grufomheð, Bikko forledte Kong Jarmerik til at 

begaae mod fin Søn og fin: Dronning Gvavilde, 

hvilfet dennes Brødre føgte at hevyne; og De Afvi⸗ 

gelfer fra den islandſte Gaga, Der findes í þang 

Fortælling, vifer , at ogſaa i Danmark vare disſe 
Gagn pan en eiendommelig Maade fortalte *). 

J Vilkinaſagas Sremfiilling er Ermanreks 

Lettroenhed og Gruſomhed og Sifkas eller Bikes 

2). S. 130, 147 ér ét Minde om Sibichs Onde 
Wi ſtab (Grimm ber beiben Áálteften deutſchen Ge 

dichte G. 72), dog Funde vel dette udtryk uble: 

des af, at Zæven paa adſtillige tydffe Munbar: 

ter hedder Sib, Zupp, Bippe, Tiffe. Dette er 

it det mindfte Oprindelſen til lignende Talemadz 

> ber i be nordiffe Sprog: Bikke, isl. Bikkia er et 

gammelt Navn paa en Zæve, det EngelfÉe bitch, 

hvoraf Talemaaben i bet norſke Almueſprog 
Bikkeveir od: Hundeveir og en Fiaſe⸗Bikke en 

OSretuder. 

… 7) Alle de hidhørende Steder ere ovenfor blevhe an⸗ 
RT øge "1 óð nn tit Borfungafaga Kap. 

48:51, % i 

«Se 
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Ondſkab hentede fra de gamle Gagn. Sonildas 

eller Odilias Mishandling bliver ogfaa her Aarſa⸗ 

gen til De paafslgende Ulykker; men í det hun iffe 

fremftille8 fom Ermanreks men Bikes Gemalinde, 

rives hun ud af Forbindelfe med Giukungernes Æt, 

og da alf í denne Fortafling fulde dreie fig om | 

Thidrek, með hvis Skiebne man havde bragt Er 

" mantef í Forbindelſe; maatte ogfaa Thidreks Bor: 

jagelfe blive en Følge af Sifkas vedvarende Hevne⸗ 
iyſt. Dette bevirfeðe atter, at man iffe kunde 

indføre Gaurle og Hamder paa de gamle Sanges 

Viis; vi fkulle dog ſiden ſee, at de ikke ganſte blive 

forbigaaede. Den trykte Vilkinaſaga taler ikke 

mere om Heimer, og lader ham altſaa være den 

forſte af de bernſte Helte, der forlader Skueplad—⸗ 

fen, ligeſom han var den, forſte næft Hildebrand, 

der indførtes paa De. Af Haandſkrifter vil ner 

denfor mere blive anført om Heimers. følgende 

Skiebne. 
I get tydffe Digt om Alpharts Død nævnes 

Vittich og Heimer í Ermanreks Tjenefle. J der 

Klage Lin. 2180 figer Thidref, at han fandt Bi⸗ 

ſtand hos Múdiger da han maatte, flygtende fra fit 

Land, føge Hielp hos Etzel, men hvad han føler 

fil, at Egel var dengang hans Fiende, ifer ef 

fra benne Enga afvigende Sagn. 
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Akes Børn, Ake vg Etgard, navnes og í 

Blomſtervallafaga, men hvadsder fortelles om dem, 

er aldeles forfFielligt. | - 
Mere overeensſtemmende með Vilfinafaga er 

derimod, hvad der laſes í det profaiffe Tillæg til 

Heldenbuch S. 168, 16, hvor der berettes, at 

Sifka, for af hevne den Forhaanelſe, Keiſer Ers 

mentricht havde tilfsiet ham, raadede denne til at 

lade fine Broderſonner de unge Darlunger (Orlungs 

Børn) hænge. Den tro Edart, til hvis Vares 

fægt de vare overdragne, flagede til deres anden 

Farbroder, Diderich af Bern, ſom tilligemed Edart 

falde ind í Keiferens Land, og vandt et Slag, 

hvor Keiſeren og Gibið til Fods undſlap. Sis 

den fangede. Keiſeren 8 af Vernerens Helte, og 
denne to af Keiſerens Sønner. Berneren vilde 

udvexle Fangerne, men Keiſeren forlangte ikke blog 

ſine Sonner men Bernerens hele Land for de fangne 

Helte, og Didrich gav alt for deres Frigivelſe. 

Endnu et andet Sagn om ſamme Tildragelſer, nav⸗ 

hes paa anførte Sted fort ovenfor, at nemlig den 

tro Edart ſtulde have dræbt Ermentricht til Straf 

for Harlungernes Mord. Disſe Fortællinger bære 

Prag af en fenere Bearbeidelfe, hvorved endnu 

flere forſtiellige Folkeſagn, form der om den tro 

Sagabibliothek, 2 Bind. Q 
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Eckart, ere indlemmede i den ſamme Sagnkreds, 
men de vife tillige, hvor meget dette Wmne har 

ſysſelſat de tydffe Fortællere, omendffiønt vi intet 

Digt derom have, tilbage. 

Attilas Krige med Kongerne Oſantrix og 

Valdimar. 

Kap. 269—292. 

Attila beklagede ſig for Thidrek over den Skade, 

der var bleven. Hunaland tilfoiet af Oſantrix, Vils 

kinamendenes Konge. Thidrek raadede ham til at 

hevne dette, og í ef ſtort Slag, hvor Thidrek og 

hans Frende Ulfrad ifær udmarkede fig, faldt Oſan⸗ 

trir. ang Broder Baldimar, Holmgaards Kon⸗ 

ge, ruſtede ſig ſnart til at hevne hans Fald. Da 

det kom til Slag mellem Rusſer og Hunner, giorde 

Thidrek Valdimars Son, der og hed Thidrek, til fin 
| Fange; men Attila flygtede, og Thidrek maatte, 

efter ene med fine Mænd en Tid lang at have uds 

— holdt Rusſernes Angreb, tage fin Tilflugt til ert 
Borg, hvor Valdimar beleirede ham. Da This 
dreks Gfare var bleven bragt til den Pderlighed, 

at maatte fortære alle Heſtene Borgen, ſneg Ul⸗ 
= 

# 
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frad ſig igiennem den fiendtlige Leir til Markgreve 
Rodingeir, fur af fade ham. vide Thidreks Mød. 

Rodingeir opfordrede Attila til af famle en ſtor 
Hær; og Thidrek blev befriet. . Den fangne This 

dref Valdimarfen blev uagtet. fine Saar faftet 

i et haardt Kængfel. Dronning Erfa, ber var ; 

ham beflægtet, ynfedes over ham, og tog ham, 

en Gang Attila var bortreifi, imod dennes Advar⸗ 

fel, ud af Fangetaarnet, for at læge hans Saar. 

Meppe var han bleven: helbredet, og havde faaet 

fine Vaaben, førend han trods Erkas Bønner, der 

med fit Liv havde maattet være Borgen for at han 

ei fulde undfly, reed hurtigen bort. Erka tog fin 

Tilfingt til Kong Thidrek, der og laae af fine Saar, 

og havde nydt langt flettere Pleie end fin Ravner ; 

men han ſtager alligevel: op efter Erkas Bon, ris 

der faaret fom han var efter Thidrek Baldimarfen, 

og:dræbte ham. Imedens dette flete, havde Mt: 

tila giort et Tog til Rusland, og var bleven fla 

gen. Den gamle Hildebrand, der anførte Thidreks 

Ridddere, var bleven ſtodt fra Heſten ved en Greve 

fra Grakenland, Kong Baldimars Broder, og 

blev med Møie veddet af Moðingeir. Dette blev 

hevnet, da Kong Thidrek var bleven helbredet af 

ſine Saar; het, ſtoxt Slag, fældede Thidrek felp 
| ð á . 
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Kong Valdimar. Attila erobrede Borgen Palte⸗ 

ſtio, og nødte Valdimars Broder Iron til af give 
"fig til Fange, hvorpaa denne blev af Attila fat 

til at vegiere over Rusland, imod at han ſtulde 

yde Skat og Biſtand, naar den blev frævet. 

Da Kong Oſantrix allerede engang før var 

bleven ihielflaaet af Vildifer Kap. 123, ev dette et 

nyt Bevis for, at Sagaen er ſammenſat af fore 

— ſtiellige fundom fra hinanden afvigende Brudſtykker. 

Thidreks Tog mod Valdemar, Holmgaards Konge, 

omtale de hidtil bekiendte tydſte Sange ligeſaali⸗ 

det ſom Attilas ovrige Krige i Oſten, men ligeſom 
vi forhen have anfort Beviſer af den mindre ſven⸗ 

ffe Rimkronike, paa at disfe Krige ere blevne af 

Flere bragte i Forbindelfe med Diderik af Berns 
Handelſer, ſynes og dette Tog af Thidrek af være 

bleven antydet í Fortalen til den ſtorre fvenffe Rim⸗ 

kronike, hvor det hedder: | 

Goba tiagna finder man that (i Gvertig) 

Ridderſtap ok belaba goba, 

The Dibrit af Bernen mal beftoba. ' 

Thi neppe har Thidrek efter noget Sagn havt an ⸗ 
det at ſtaffe med ſvenſte Krigere, end for fanvidt 
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Sverrig mentes at høre til Vilkinaland, og ſaa⸗ 

ledes at have Deel i de der førte Krige. 

Kap. 276 fortæller Hildebrand, at han en fort 

Tid efrer Ankomſten til Hunaland var 100 Aar 

gammel, Thidrek maatre efter denne Regning være 

77 Yar (See Kap. 15) hvilfen høie Alder gior det, 

der fortælles om deres Heltegierninger, eið mere 

fabelagtigt, Cod A eller Arnemagn N. 178 í Fol. 

lader Hildebrand fun tillægge fig e en Alder af 70 

Mar. 

— 

Thidreks Tog mod Ermenrik. 

Kap. 293—318. 

Da Kong Thidrek af Bern flygtede for fin Fars 

broder Ermenrif, kom han til Kong Attila i Sue 

fat, tilligemed fin tonarige Broder Thetter. Han 

opholdt fig der 20 Mar, og Thetter opfodtes der 

med Attilas egne Børn, Erp og Ortvin. En Dag 

gaaer Thidrek til Dronningens Hal og beder hende 

om Hielp, til at vinde fit fædrene Nige. Erka 

"over ham fine Sønner med 1000 Riddere, og ans 

drager desuden hans Sag for Kongen, der giver 

ham Markgreve Rodingeir med 2000 Riddere; í 
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alt udgiorde Hæren 10000 Riddere, foruden eit ſtor 

Mængde andre Frigsfolk. Thidrek ſendte derpaa 

Geſandtere ttl Ermenrik, for at opfordre ham 

til át møde veð Groͤnsport. Denne blev glad 
Over, át være bleven advaret, og famlede fin hele 

Hær; 6000 Riddere anførte Sifka, 5000 Hertug 

Reinald og 6000 Hertug Vidga. Da begge Hærs 

rene havde flaget Leir oher for hinanden, red Hils 

debrand om Masten ud at fpeide, og mødte fin Beit 

Reinald, begge fortalte hinanden, hvorlunde de 

vare leirede. Sifka, der havde faner Nys om, at 

-Dildebrand' var nær veð hans Leir, vilde have las 

det ham gribe, men Reinald forhindrede Det. 

Dagen efter holdtes et ſtort Slag. Begge Harene 

vare delte í trende Hobe. Thidrek ſelb kempede mod 

Sifka, í den Fegtning dræbte Valter af Vaffaftein 

øg Bildifer hinanden, og Sifka tog Flugten efter et 

ſtort Nederlag. Vidga dræbte imedens Dertug 

Naudung, Attilas tvende Sønner og Thetter, 

ſtiont den fidfte imod fin Billie, men dog maatte 

han gribe til Flugten efter at den obrige Deel af 

Hæren var flaget, Da Thidrek kom tilbage fra 
at forfølge Fienden, og hørte, hvad Vidga havde 

giott, vred han efter ham, og da Bibga ei vilde 
flaaes med ham, dræbte han ham meb fit Spyd 

i Flugten; Spydet fees endnu í Maen ben Dag i 

* 
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Dag *) Thidrek havde feiret, men með faa frore 

et Cab for Attilas Hær, at han ei turde fætte den 

mere i Move: Han drog tilbage, og Rodingeir 

maatte berette Attila og Erfa, hvad Ulykker der 

vare hendede. Begge foge dog venffabeligen mod 

Thidref, men Erfa blev fyg af Kummer; hun gav 

Thidrek fin Franke Herad til Kone, tilligemed fem⸗ 

ten Mark Guld. Hildebrand: gav hun en Guld: 

ring, og Attila advarede hun mod af tage fig en 

Kone af Niflungalandet eller Aldrians Slægt. Ders 

paa døde Erfa, hver Mand og hvert Barn i hele 

Hunaland og mange andre Steder telbcbt Taarer 

over hende. 

Thidreks Broder kaldes Diether i Digtet om 
Siegenot St. 19 (von der Dagens Heldenbuch 1 

Th.) men det pasfer fun lidet til det foregaaende, 

at han veð Anfomften til Hunaland fun var to Aar 

gammel, da alf det, der fortælles i Sagaen at have 

tildraget fig ſiden Thidrefs Faders Død (Kap. 

107), iffe funde være {feet paa tvende Aar, og 

desuden Thidrek í dette Tilfælde vilde, ifølge Hildes 

brands Pttring Kap. 276, have været over 70 Aar 

da Faderen døde, Sagaſtriveren blev nodt til at 

*) Gober Á har: Spydet ſtod ber længe efter. 
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giore Thetther faa lille ved Ankomſten til Huna⸗ 

land, fordi han vilde fremftille ham ved Toget mod 

Ermenrek 20 Mar depefter fot et ganſte ungt 

Mennefte. 

Mavnene paa Erkas tvende Børn vife en uns 

derlig Blanding af forſtiellige Sagn. Ortvin er 

uden. Tvivl den famme ſom Ortlieb í Niebelungen 

. Lied, Ber var Grimhifdes Enn með Attila, og 

fom her í det folgende kaldes Aldrian. Erp er 

juft Navnet paa en af de Gønner, Gudrune efter 
det nordiffe Sagn. fødte i fit tredie Ægte(Fab med 

. Sonafur. At de trende Foſtbrodre, Erp, Ortvin 
og Thether drage ud for at firide imod Ermanrek, 
og falde í det vundne Slag; ſynes en bunfel Erin: 

dring af Saurles og Hamders Tog mod Jormuns 

ref, ſom de eddiſte Quad beſang, og hvis Minde 

vi have feet, var faa almindeligen udbredt. I 

denne Kremftilling er hvert Spor af det Mythiſtke 

forſvunden, alt er udført efter Riddertidens Sæs 

der; men deter uden Tvivl med Henſyn til de gamle 

Sange om Saurle og Hamder, at der føjes til 

Kap. 298, at det hed í de gamle Sange, af ingen» 

finde trende Kongeſonner havde prægtigere Vaaben 

end Diðfe. æ 



Vilkinaſaga. . 249 

SGunneynes Tog mod Ermanrek er det meeſt 
hiſtoriſte Trak í hele Vilkinaſaga, thi dette berets 

tes og af Jornandes Kap. 24. 

Et vidtløftige tydſt Digt over det * beſtreb⸗ 

ne Feldtſlag, die Schlacht vor Raben (Ravenna) 

er endnu utrykt (Ritter. Grundris der deutſchen 

Poeſie GS: 74=76) det profaiffe Tillæg til Helden⸗ 

hud fortæller, at Vittich ihielflog Ezels Gemalin⸗ 

deg, Dronning Herriches tvende Sønner, — 

get ved Rafen. 

Niebelungen Lied antyder Abent 27 V. 6803 

at Vidga "dræbte Hertug Nudung. Nogle Lærde 
have ment, at Den romantiſke Helt Vittich var bert 

Vitiges, Oſtgothernes fidfte Konge, hvem Beliſar 
fangede Mar 539 ; men disfe have dog intet andet til⸗ 

fælles end Navnet, og at de begge kunne kaldes 

gothiſte Krigere. Snarere kunde man anvende 

pan Vittich, hvad Jornandes derebus geticis cap. 

34 anfører af Prisci Meife til Attila: venimus 

in locum illum, ubi dudum Zidicula *) Go- 
thorum fórtissimus Sarmatum Dolo occubuit. 
| — —— á 

) Ut denne Vidicula var en gothiff Fabelhelt fees 
af Jornandes Kap. 5. Cantu majorum faeta 
modulationibus citharisqve canebant Ethespa- 

maræ Hanalæ Fridigerni Zidiculæ et aliorum 

0, Í ve ; 
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Man kunde í dette Sted finde Aarſagen til af Sagas 

ſtriveren ſagde faa beſtemt, at der var et Mindes⸗ 

mærfe paa Stedet, hvor Vittich faldt. Nordiſte 

Folkeſagn lade ham efter mange Seiervindinger 

vende tilbage til den danſte Kong Sivard i Skaane, 

opkalde der et Herred efter ſin Faders Navn, og 

begraves ved Siſebak ) Et andet Sagn ſatter 

Vidriks Grav: ved Grosby í Bahuslehn (Odman 

over Bahuslehn S. 175.) Ved Birkeby í Ros 
ffilbeamt í Sielland findes tvende ſtore Graphoie, 

hvoraf ben ene kaldes Vidrik Verlofs, „eller: Vides 

dys, "den anden Langbeen Riſes; og paa flere Ste⸗ 

der i Danmark haves lignende Traditioner. Disfe 

Sagn tilkiendegive imidlertid intet andet , end af 

der paa disſe Steder have været de faa kaldte ære 

pegrave, hoilke Almuen tillagte Langbeens ber 

romte Overvinder, ſom man troede at være født, í 

disſe Egne. Saͤgaen ſtrider nu imod Enden; thi 
de bernſke Helte begynde, at dee. Vidga var, den 
anden Helt, der kom til Thidrek efter Heimer, 

hans Dad fortælles derfor tæfi efter dennes Aftræ⸗ 
delfe fra Skuepladſen. Erkas Advarſel til Attila 

mod Giftermaal í Miflungalandet knytter Ben fole 

2%)  Chytræi' monumenta præcipna in Scania, Hal- 

landia, Blechingia ſtrevet 1598, findes í Brings 

monumenta Scanensia &, 301. í 



Vilkinaſaga. 25 

gende Deel af Fortællingen uadfkilleligt til den fo⸗ 

tegaaende. sin ; | 

Sigurd Svends Endeligt, 

Sap. 319 — 324. 

Sigur Svend levede i Gammen með fine Svogre 

pan Borgen Berniga í Riflungáland; da det ens 

gang hendte fig; af bang Gemalinde Grimhilde 

blev iretteſat af Dronning Brynhilde, forði hun 

ei reiſte fig op ved hendes Ankomſt. J Tretten, 

fom derover opftoð, lod Grimhilde hende høre, 

hvad der Bruðenatten var (feer, og vifte hende den 

Ring, Sigurd havde "draget af hendes Finger. 

Brynhilde opfordrede Gunnar til ar hevne hendes 

re paa Sigurd, der hadde brudt fit Løfte. Guns 

nar gist Aftale med fine Brødre Haugne og Gernoz. 
En Dag fade de Kokken gisre Maden meget falt, 

gaae "derefter ud paa Jagt, og da de alle, meget 

tørftige ; lagde fig ned for at drikke, reiſer Hogne 

fig; og giennemſtinger Sigurd paa det Sted af 
Ryggen, hvor han allene Funde faares. Til Grim 

hilde fortalte de, at et Bildfvin havde dræbt ham. 

Da hans Drab ſpurgtes, fagde alle, at der var 

ei ſaadan en Kriger i Verden, ei heller vilde nogen 
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ſaadan fsdes baade med Henſyn til Styrke og Mod, 

Færdigheder og Gavmildhed, og at hang Navn 

aldrig ffulde tabe fig í Tydffernes og Nordboernes 

Tungemaal 7). 

At denne Beretning om Sigurds Død, fottt - 

i det Bæfentligfte. fremmer med Bolfungafaga Kap: 

3740 er taget af tydffe Gagn, fan. iffe allene 

ſluttes af, at Gudrune kaldes Grimhilde, Gute 

torm Gernos, at Hogne ikke Guttorm dræber Sis 

gurd, ſamt af der tilſidſt anfores, hvorlunde Gís 

gurds Minde lever i Tydſtland; men bet ſiges og 
udtrykkeligen i den profailfe Efterſtrift til. den eds 

diſte Sang Brynhildqv. 2, at tydſte Mænd ſagde, 

at: Sigurd dræbtes í Sfoven. Denne Forandring 

var en nødvendig Følge af; at de tydffe Gagn til⸗ 

lagde Sigurd en Hud, der iffun paa Ryggen kunde 

faare8, hvorudover man ei vel kunde lade ham 

blive. dræbt fovende í fin Geng. Desuden er Ans 

ledningen til Dronningerneð Trette, der í Volſun⸗ 

gafaga Kap. 37. foreftille8 at være {Feet ved deres 

Baden í Rhinen, her bleven fremftilt mere efter 

fenere Tiders Sæder, ligeſom og bet Poetiſke i Uds 
viklingen af Brynhildes indvortes Kamp, og hens 

Coder A feiet til: Kort efter døde Brynhilde. 
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des Samtale með Sigurd (Bolfungafaga Kap: 38) 

her ganffe er forbigaaet, tilligemed alt def Oldtids⸗ 

agtige veð Sigurds Jordeferd. Et andet vifi nok 

endnu fenere tydſtt Sagn om Sigurds Dod antys 

des í det proſaiſte Tillæg til Heldenbuch S. 187) 

hvor det hedder, af Berneren dræbte í Roſenhaven 

den hornede Kong Sigfried, hvis Dronning Krims" 

hilte fiden føgte at hevne fig paa ham og alle Vols 

fingerne. “ í 
Den her tilfsieðe Lovtale over Sigurd vifer, 

at Sagaſkriveren ſelv erfiendte, af uagtet Sigurd 

i denne Fortælling fun ſpilte en underordnet Rolle, 

var han dog berømtere, end felve Hiſtoriens Delt; 

Kong Thidrek. 

Faſolds og Thetleif Danſkes Død. 

Kap. 325 — 331. 

Kong Hertnid i Vilkinaland, en Son af Oſan⸗ 

trix (fee Kap. 270) var gift med den troldkyndige 

Oſtacia, Datter af Muna, Konge í Pſterrige. 

Han vilde hevne fin Faders Død paa Aftila og 

Thidrek, famt paa Sfung ; der havde været i Lede 

tog med dem ;ohærjensderforni Bertangaland , og 

"brager tilbage med: ſtort Bytte. Kong Iſung vil 
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giengielde ham dette, ſamler en for Hær, og ryk⸗ 

fer ind í Vilkinaland, ledſaget af alle finc Sons 

iver, Thetleif Danffe og Fafold den Stolte. Men 

Dronning Oftacia begyndte paa fine Kunſter, det 

vi falde at seida; ſaaledes ſom Hexekvinderne, vi 
kalde VWøler, giorde í gamle Dage. Hun herede 

til fig allehaande Dyr, Løver, Biorne og flyvende 

Drager, og afrettede dem efter fin Billie. Der 

fortælles í tydſte Ovæder, af denne Hær var lig 

Fanden felv, og Dronningen var med fom flyvende 

Drage. Da Hæren mødtes, fegnede í Forſtningen 
Bilfinamændene, font Kornet der afmeieð, men 

derpaa fom Oftacias Hær. Iſung og hans Søns 
ner kæempede mandeligen imod dem, og nedlagde de 

fleſte af Uhyrerne, men tilſidſt omkom de alle af 

mange og ſtore Saar. Faſold blev dræbt af Hert⸗ 

„mið, Thetleif af en Drage, og iffe en Mand unde 

kom af den hele Bertangaher. Dronning Oſtacia 

døde tre Dage efter. - Kong Hertnid regierede over 

Bilfinaland endnu i mange Har, og udførte ftore 

Bedrifter, der er em ftor Saga om ham, * 

han her ikke videre bliver nævnet. 

Denne Fortælling: ſtaaer blot for ſaavidt í 

Forbindelſe med det Hele, at: deraf erfareð , hvor⸗ 
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ledes atter tvende af be bernſte Óelte omkom, forn 
efter Vidga vare blevne Thidreks Maend. At Song 

Iſung -ffulde have været med at dræbe Dfantrir, 

firiðer imod det foregaaende, hvor der flet. iffe 

meldes noget om Iſungs Deeltagelfe í disfe Krige. 

Fortællingen indeholder vel Fun ſaadanne Træf, Der 
forefomme í flere bande ældre og nyere islandſte 

Fortællinger om Óelte, der fæmpede mod fremfog: 

lede Uhyrer, f. Er, - Rolfs Gaga. Kap. 481 og 
Troldqvinder Der døde af den Kamp, de i ett fors 

vandlet Skikkelſe havde beſtaget (Frithiofs Saga 

Gap. 6 S. 21, Landnamabog S. 338). Men 
disfe Træf ere iffe færegne for Norden, de findes 

í mangfoldige fremmede ogfaa i oſterlandſte Roma/⸗ 

ner, og Citationen viſer, af Det er henter fra tydſte 

Sange, af hvilfe uden Tvivl ogſaa Digterbilledet 

om Vilkinamandenes Nederlag er bleven faant. ;: 

Den famme tydffe Fortælling har Forfatteren 

til den mindre ſvenſte Rimkronike fiendt, naar han 

ffriver ſaaledes om Dernit Dernitsfen : 

Efter min Broder erffde jagh Gothaland, 

Och man Brittannien medh min Hand, 

Dd brap Iflung Kung od hans Goner twa 
+) The ftarfafta Kampar man vifte taa, 

*) „En af be banffe —— (nye Udg, 1 D. 
6. 23 Grimme” IR 6, 58) forbinder 
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A Fasholt od) Detlef medh famma Lempa 
Sch mange flere af Konning Dideriks Kæmpa 

ch fik the Saar af there Hand, 
t jack boo í Gothaland. 

F 

Attilas Giftermaal med Grimhilde, Nif⸗ 

lungernes Reiſe til Hunaland. 

Kap. 332 — 343. 

Da Kong Attila ſpurgte, at den favre og klogtige 

Grimhilde var bleven Enke, ſendte han ſin Frende 

Oſid til Niflungaland at beile til hendes Haand. 

Man antog hang Tilbud, og Attila begav fig ſelv 
til Borgen Vernizu (Vorms) med Kong Thiðref 
og fem hundrede Riddere; han vendte tilbage med 

"meget Sølv og med Grimhilde, ſom endnn hver 

Dag begræd fin fiære Sigurd. 

En Nat fagde hun til Attila, at det nu var - 
7 War fiden, hun havde feet fine Brødre, hun on⸗ 

ffede derfor, at han indbød. dem; de havde dess 

ogfaa noget Kogleri med Iſungs eller Iſolds 

Død, men paa en anden Maade, ba bet der er 

hans Moder, der bruger Hexekunſter, for at hen: 

ne hans Det, og tilſidſt omſtaber fig til en Tra⸗ 
ne, hvorved hun omfommer, 
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aden ikke givet hende det mindſte af alt det Guld, 

Sigurd havde eiet. Da Attila var meget penge⸗ 

begierlig, og ret vel vidſte at Sigurd havde faaet 

faa meget Guld, baade ved at dræbe den fore Dra— 

ge; ved Krig og efter fin Fader; ſamtykkede han 9 

at Grimhilde ſendte tvende Bud til Niflungaland 

með Kongens Brev og Indſegl, at indbyde hendes 

Brødre og deres Venner til Suſa, efterði Kong At— 

tila bar bleven faa gammel, ar han ei kunde fipre fit 

Rige. Uagtet Hognes Udvarfel tog Gunnar mod 

Tilbudet. Det var for filde, at Moderen Oda fors 
talte en varslende Drøm, hvorlunde alle Fuglene 

+ Óunaland vare døde, endog den yngſte Broder 

Gislher vilde ei lade fig afholde fra at følge de 

andre. | | 

Ti hundrede raffe Krigere Droge fra Niflun⸗ | 

galand með hvide Brynier og hvasſe Sværde; da 
de fom til et. bredt Vand, hvor Rhin og Donau 

finde fammen, maatte de vente efter et Skib. Dogne 

holdt Bagt om Natten, traf forft nogle Havfruer, 

hvem han tvang til at ſpaae, ved at borttage Der 

veð Klæder; ba De fpaaede ilde, dræbte han den 3: 

fiden fandt han en Kærgemand ; hvem han ved en 

Guldring lokkede til at ſatte fig over til Jarl El, 

ſungs Land, men efterat han var kommen i Ski⸗ 

CGagabibtistbel, 2 Bind. R 

í 
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bet, tvang han Bærgemanben til at roe hen til 

Niflungernes Leir for at fætte dem over. Da Roer: 

pinden knak ved et. heftigt Aaretag, blev Hogne 

faa forbittret, at han flog Fergemanden íþiel. Der: 

| paa fom hele Hæren over, og modte en vis Ecke⸗ 

varth, der var Markgreve Nodingeirs Mand, 

denne førte dem til Bafalar ; hvor Rodingeir og: 

hang Gemalinde Godelinde modtoge dem paa. Det 

Bedſte. Rodingeirs Datter blev trolovet med Gisl⸗ 

her, Hogne erholdt Hertug Naudungs Skiold, 

og alle be Andre ſtionne Gaver. 

Sammenligne vi denne Deel af Fortællingen 

med Bolfungafaga Kap. 41—42, finde vi megen 

Forſkiellighed i Beretningen om de ſamme Begivens 

heder Vilkinaſaga fjender intet til. Grimhildes 
eller Gudrunes Flugt frå fine Frender, hun fore⸗ 

ſtilles her at have tilbragt hele Tiden roligent Vorms. 
I Volſungaſaga, er det ikke Kong Atle, der kom⸗ 

mer felv at hente hende, men hun reifer til ham. 

Der er det Atles Gierrighed, fom imod Gudru⸗ 

nes Billie lokker Niflungerne til Hunaland, her 

forbindes Grimhildes Hebnelyſt med Atles Gierrige 

hed; men man: fan dog ikke ret ſtionne af Grim⸗ 

hildes Tiltale til Atle, hvad det er hun har i Sinde. 
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Iſtedetfor at bet í Bolfungafaga er Gunnars og. - 
Hognes Dronninger, fom have de varðlende Drome 

me, tillægges disſe ber Moderen; ſom Sar: fnaet 

Mavnet Oda. Kj 

De fane Krigere der t Volſungaſaga droge til 

Hunaland, ere her Bleoné til 1000 Riddere. De 
ſterke Tag með Aarene, Heltene gisre, hvorved | 

Skibet tager Skade, ete i Bilfinafaga blevne til 

"en Gamtale með en Faærgemand, og alfe de andre, 

Omſtandigheder ved Reifert. ere ukiendte í bert ælr 

dre nordiſte Kortælling,. At de ere fra tydſte Si agn 

bliver upaatvivleligt ved Sammenligning med Nie⸗ 

belungen Lied, hvor Hagens og Eckwarths Mode, 

Havfruernes Spaadom, Scenen með Fargeman—⸗ 
den og Opholdet hos Markgreve Rudiger af Pede % 

laren ſtildres, vel með: hogle Afvigelſer og mange 
Tillæg, men Dog í det Hele overeensſtemmende, lie 
gefom og Moderen hedder Ute og Chrimhildes Hev⸗ 

nelyſt der fremſtilles ſom Aarſagen til den hele fol⸗ 

gende Tragoedie. At Rhinen ſiges at lobe ſammen 

med Donau maae imidlertid komme fra den island⸗ 

ſte Bearbeider, der overhoved ikke tager det ſaa 

Waie med fine geographiſte Angivelſer, og formodent⸗ 

ligen derved vilde tilkiendegive Strommens Bre⸗ 

Der den maatte være anfeelig, Haar en Islander 

Ra 

y 
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ſculde ſinde bet at siði en rimelig Hindrins * 

Rollernes — tp ið 
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Da stifungerne forn til Bin, bleve be Haflis 

gen modtagne baade af Attila og Grimhilde, men 

denne te gzyndte Dog fírar „ veð at fee Brodrene, at 

begræðe Sigurd, og at ſporge Dogue, om han nu 

havde bragt hende Niflungeſkatten. Han føarede; 

at ban håvde bragt fine gode Vaaben med fig. Led⸗ 

fagede af Thidrek, der var Hognes Ven, ginge 

Ri ungerne til Kongens Dal, hvor de bleve fofies 

figen bevartede. Mæffe Morgen blev Hogne af 

| Chidrek advaret mod Grimhilde. Niflungerne droge 

ud af Borgen at more fia. Attila ſaae deres ſtad⸗ 

ſelige Gærd, og beundrede ifær Hogne, font veð 

veð Folthets Side) an var bleven ſlagen til Rid⸗ 

der af Attiſa og Erka. Forgieves ſogte Grimhilde 

at egge Thidrek og Hertug Bloͤdlin til at anfalde 

Niflungerne/ ógfaa Attila afvige hendes! Opfor. 

bring med af han ei vilde Frænfe Gjefteretten. Def 

lykkedes hende — ei at lokke — til at 
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affægae deres Vaaben, dog fif hun dem til at lægge 

deres Sfiolde og Glavind í en Hauge, da de fulde 

bevertes. Disſe Vaaben {fulde deres Syvende bes 

vare, men Dronningen opmuntrede Hertug Irung 

til af ombringe alle Svendene. Derpaa lob Grim⸗ 

hildes Sun Aldrian efter hendes Tilffyndelfe hen 

til Hogne og flog ham með knyttet Næve i fin Pande. 

Hogne traf fit Sværd og" afhug baade Drengens 

og hans Opfoſtrers Hoved, Attila kaldte nu fine 

Mænd til Kamp, Niflungerne vilde lobe ud af Das 

ven, men bande Ånder vare udbredte, {aa de et 

funde fæfte Fod, vg Irung ſtod uden 4 eð ett 

bevæbnet Gfare. 

Niflungerne gif ind igien í Haugen, og dræbte 
alle de Hunner, fot vare derinde; fra den fegtede 

de med Hunnerne den hele Dag, hvorfor Stedet, 

Ber heðte Holmgaard, endnu den Dag i Dag hed⸗ 
der Niflungernes Holmgaard. Da Niflungerne 

markede, at Fiendernes Antal vogte, vilde de hel: 

lere i Daandgemænge med dem, at de bedre funde 

bruge deres Huggevaaben, de brøde ud af Haven, 

"men bleve drevne tilbage áf:Dvermagt. Kong Guns 

nar blev fangen og kaſtet i Ormetaarnet, ſom endnu 

ſtaaer midt í Suſa, hvor han dode. Da Niflun⸗ 
gerne hørte dette, giorde de et raſende Udfald, og 

bragte Hunnerne til at fly veð Nattens Udbrud ; den 
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Gang. havde. de. miſtet 300 Mand og 700 vare 
tilbage. Naſte Morgen angrebes de af Hertug 

Blodlin, og af Jrung; Oberſte for de hunniſte Ride 

. ” dere Blaodlin blev, dræbt af Gernos. Irung hug 

„et ſtort Stykke af Hognes Laar, men fældedes af 

denne med et Spyd; Der. gif ind í Steenvaggen, 

ſom endnu; den Dag i Dag kaldes Irungs Væg. 
For at hevne Blodlin, gif Markgreve Rodingeir 

i Kampen mod fine forrige Gieſtvenner, anrettede 

et Nederlag iblandt dem, men faldt ſelv for det 

Sovard, ſom ban tilligemed fín Datters Haand 

havde givet den unge Gislher. Thidrek harmedes 

over Margrevens Dod, og vabnede ſig for at hevne 
den; de tyſte Dvæber fortalte hvor frygtelig han 

var i fin Ruſtning. Folkher og Hogne havde ime⸗ 

dens aurettet Blobbad í Attilas Dal; men nu 

maatte Hogne af Troia vige, og ſnart bleve kun 
fire vaabenføre tilbage, Thidrek og Hogne, Hilde⸗ 
brand og Gislher. Hogne raabte om Fred for Gisl⸗ 

her, men denne vilde ei modtage Den, og dræbtes 

af Hildebrand, imedens Hogne blev afmagtig for⸗ 
medelſt Ilden, der foer af Thidreks Mund. Grim⸗ 
hilde kom nu i Haller, og mishandlede ſine Bro⸗ 

dres Lig hvorover Thidrek blev faa forbittret, at 
han med Attilas E amtyffe bræbte hendes Dogne | 

levede endnu nogle Dagey et Fruentimmer bley 

> 
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frugtfommelig ved ham, han bad hende at falde 
Barnet, hvis det blev en Son, Aldrian, og give 

ham Noglen til Sigisfrods Kielder, hvori de hvide 

Niflungers Skat fane bevaret. J Striden vare 

faldne Taoo Niflunger, fire tufinde Hunner og - 
Mumlunger. Tydſke Mænd fige, at ingen Lamy 

bar været fan berømt í gamle Gange. Efter Sams 

pen fandtes iffe mere faa udvalgt Mandſkab i At⸗ 

tilas Dage, ſom forhen. 

J denne Afdeling afviger Vilkinaſaga endnu 

mere end í bet foregaaende fra den norðiffe Fortæls 
ling, og futter fig noie til de tydſte Sagn. 

Da i Bolfungafaga det Dele foreftilles at vere 

Attilas Anflag, fom han ganſke imod Gudrunes 

Billie udfører, ſaaſnart Niflungerne vare komne til 

hans Borg, og desuden denne Saga flet intet kien⸗ 

der Íverfen til Markgreven Rodingeir eller til 

Song Thidrek; maatte den hele Foreſtilling af Stri⸗ 

Ben ber blive fimplere. Den” ber forekommende 
Udmaling af Kampen er derfor laant af tydſte Sagn 

hoilke og flere Gange paaberaabes. Ikkun Guns 
harð Død i Ormetaarnet og Hognes Gtægtífab 

með ham ere de enefté Træf,” fon af be nordiſke 

Gagn ere optagne í denne Fremſtilling. Udentvibl 

— 
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vare Sagnene om Gunnars Dod alt for bekiendte, 
tilat denne Omſtandighed kunde forandres. For 

Reſten ere de tydſte Sagn ſaaledes dlevne fulgte, 

at Sagaſkriveren endog Former i Modſigelſe med 

fig felu. Ikke blot at Æolfýer her forefommer, ders 

i Miebelungen Lied» berømte Spillemand ; uagtet 

han í det føregaaende flet iffe er bleven nævnet, 

” men Hogne figes her at være bleven flaget til Miða 

der af Attila, og faldes Hagen af Troia, hvilket. 
lidet pasſer paa Hogne Gunnars Broder, mett 

Derimod meget vel pan Hogne von Troneg i Mies 

belungen Lied. A 

Smiðlertið „afviger ogſaa Bilfinafagað Bes 

retning í aðfEilligt fra de tydffe Sagn, ſaaledes 

fom vi tu fiende dem af Niebelungen Lied. Ikke 

Blot at der findes mange enfelte Træt, fom Sar 
gaen forbigaaer, og at Def engang beſtemte Slagt⸗ 

ſtab mellem Hogne og Gunnar maatte bringe Gas 
gaſtriveren til at lade Grimhilde udſtrakke det Had, 

ſom í Niebelungen Lied- udelukkende er heftet paa 

Hagene, til Brødrene; men Attilas Gsn hedder | 

iffe her Ortlieb men Aldrian, Det er iffe med ham, 

men med Svendenes Nedfablen, at Blodbadet bes 

gynder. 

Beretninger: om Frungé Bea er ef Probe 

paa, hvorledes vor Forfatter etymologiſerer og hvad 
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| Paalidelighed man fan tillægge:be Mindesmarker, 

paa hvis Tilværelfe han. beraaber fig. Óvifi fande 

fynligen har han nemlig. af Misforftaaelfe forver⸗ 

let Irungs Bei (Irungs vegr) med. Irungs Væg 

(Irungs veggr) *). Irungs Bei, beflægtet með 

Bet angelfariffe Iringes- veg og Ermen-sreat 

var hos be gamle Garer et agn paa Melfeveien, 

dannet af def gamle Guðenaon Irmin. Men efter | 

Chriſtendommens Indforelſe vilde man hellere ſege 

Navnets Oprindelſe hos en gammel Helt, end í 

noget Afgudiſt, Hvorfor. allerede Vittechind beret⸗ 

ter, at Melkeveien blev kaldet Irungs Bei til Minde 

om en Irung, ſom efter at have hevnet fin Fyrſtes 

Dad, banede fig Bei med Sværdet **). De tyde 

ffe Mænd, der fortalte Islenderne Indholdet af 

de tydſte Digte, have venteligen tilfsiet noget om 
Melkeveiens Ravn, idet man ſom fædvanligt blan⸗ 

dede den ene romantiffe Helt med den anden, og 
Melkeveien blev nu hos vor Forfatter til en Steen⸗ 
væg, et Vidne om Fortællingens Sandhed. 

28), Dette et Profesſor von ber Hagens fi indrige Bes 
mærkning i hans Gfrift om Femin, feine Såule 
feine Gtrafje. Breslau 1817 S. 32, Sevnfos 
Irminſtraſſe Abhandl. von I. Grimm. S. 23. 

„03 Vittechindi Górbeignsis annales lib. I p. 633. 
t fyn: et Á ir ru þar fan * 

Es UN ár 4 gg F 7 FRYS E) 
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Evendene angribes ikke af Bledel, mett af 
Irung. Krigsſtuepladfen et i Sagaen ifær en Hauge, 

i Digtet en Sal, og iſtedetfor, at de Dode i Dig⸗ 

tet tæelles í Tufindetal,er det fun i hundredevis, afde 

í Sagaen blive fældede, Det er i Digtet Thidrek, 

der binder baade Hogne og Gunnar, bet er Grim 

Hilde, ſom hugger Hovedet af Dogne; og Hildes 

brand, ſom atter dræber Grimhilde. Disſe Om⸗ 
ſtaendigheder fynes at vife, at S Sagaſkriveren ikke 
har havt Niebelungenlied hos fig, men en anden 

og fortere tydſt Skildring af deune Kamp. Ut de 

tydffe 3 Digtere have behandlet disſe Begivenheder 

paa forſklellige Maader, viſer og Tillægget til Hel⸗ 

denbuch | der ligeledes lader Alerts dræbe þr ing 

hilde. 

Thidreks Tilbagereiſe. 

” Kap. 368—374 
— 

Bia stibrefi der havde miftet í Kampen fan 

mange kiekke Krigere blev kied af at opholde fig 

Jængere i Hunaland, hvor han. havde været i 32 

Mat; og beflutteðe med Hildebrand allene at vende 

tilbage til Bern. Fru Herad vilde ledſage ham. 

— 
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Kong Attila tilbød Hielp ſom hau afſlog. Om⸗ 

endfEisnt deres Zærd var heinmelig, fif dog Elfung 

Jarl den unge af Babilonia, hvis Frende Elſung 

Jarl den gamle af Bern, var bleven dræbt af 

Thidreks Farfader, Nys derom, og anfaldt be 

tvende Reiſende med 32 Riddere; men Jarlen blev | 

Dræbt, og hans Syfterføn. Aumlung maatte bede 

„om Naade. Dan gav dem Efterretníuger om Lat 

dets Tilſtand: at nemlig Ermenrek Íaae ſyg og beð 

nogle ondſtabsfulde Raad af Siffa, var Sygdom⸗ 

men bleven endnu værre, 

a. „æð 

Mt Thidrek inden øn Dad, erholdt fit Rige 
tilbage, var en naturlig Følge af den poetiſte Mete 

færdighed; vel og maaſtee af Henſyn til hvad His 

„fiorien fortalte om den Theoderik, Ber havde været 

Stalieng mægtige Herſter. Af Sangen om Hilde»: 

brand, fom vi ſtrax i det folgende ſtulle omtale, 

Bliver der rimeligt, at de gamle woſte Sange og⸗ 

ſaa have berort dette Tilbagetog. 

Det proſaiſke Tillæg til Heldenbuch melder 
og om Thidreks Xgteſtab med Dronning Herchis 

Syſterdatter, men lader tillige Thidrek vinde ſi 

Rige tilbage ved Hielp af en Har paa 18000. Miða 
J A < 144 ra med 

— 
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"dere, Kong Etgel fendte ham frå tigartune ið A 

Niſtungernes Nederlag. — Aa 

At Elſung Jarl her indføres, er vel for át 

fang en Begivenhed ved Tilbagetoget, Ber kunde 

"runde Fortællingen, ſom nu ender með en Elſung 

Jarls Drab, ligeſom Bedrifterne i Bern derved 

begyndte. At Jarlens Borg hedder Babilonia, 

er vel en Forvexling med Abelonia, en Abelons ele 
ler agan Borg. 

Thidreks og Hildebrands Mobtagelfe 

i Berin. 

Kap: 375 —3780. 

Thidrek og Hildebraud kom til et Slot, ſom fade - 

Ten for Skov Aumlungaland, der boede Hertug 
Lodolk, hvis Søn Conrad mødte Hildebrand, og 

Þá han havde hørt hvo han bar, fortalte ham með * 

Glæde at Ermenrek var dod, og Sifka var bleven 

Konge, men Aumlungerne havde indbudet Thidrek 

til at vende tilbage til ſit Land; i Bern regierede 

Hildebrands Gen, ben dierve Kiemper Alebrand, 

for hvem Conrad bad Hildebrand ſtrax at give fig. 

tilkiende, at han ei ſkulde ſegne for hans Hug, Hils 

Ss 
. 
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debrand Ío deraf, og fagder han figéfaafnart ffulbe 

fortælle fit Nabu ſom faae haus at vide. Uden 

for Bern mødtes de.” Alebrand ſpurgte, om den 
Fremmedeb Navn, da Hildebrand taug , beghndte 
Alebrand en heftig Kamp, Tvende Gange maatte 

de af Modighed ophore með Kampen. Da fagðe 
Hildebrand, fiig mig om du er af Olfingeatten ele 

ferð ſtal du de Jeg er ikke af Pifingaærten føås- 

rede Alebrand men" fig mig dit: Navn, hvis Du 

vil beholde Livet. Derpaa ſloges de igien, "inde 

fil Hildebrand gav Sonnen ef Saar í Laaret, 

ba maatte Alebrand give ſig, men ſom Hildebrand 

vilde tage "hans Svard, hug Alebrand efter hang 
Íaand. Gildebrand holde Skioldet for, og ſagde/ 

det Hug larte ikke din Fader dig; men en Qvinde. 
Nu maatte Alebrand fige fit Navn, og begge oms 

favnede hinanden kierligen. Som Hildebrand red 
ind af Berns Port, Hug en af Vagten, der ei 

Ptendte: Hildebrand, til með et Svaerd, han: traf 
fun Brynien, og hans Hoved blev ſtrax afhugget 
af Alebrand,. Hildebrand fandt der fin Kone, og 
alle Indbyggerne hyldede Thidrek; Alebrand tog ert 
Ring af fit Haand, fatte Ben paa Thidreks, og 
afhændede ham dermed. hele Aumlungaland. | 

” 

J fi í ' * 
i Átti á É 

4 . ” . 
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Det meeſt fremtrædende Trek veð Thidreks 
að Tilbagekomſt er bleven ſaare markeligt, ved tillige 

at findes i et Brudſtykke af et aldgammelt tydſkt 

Digt ſom ſtaager i ERecardi Franc: "Orient: 1 

868 i N.s Litt Anz. 1308 "M 37) Sp 93 477} 

pi) Blustrations of: northern antiqvities Edine 

burgh 1914 6. 215 „og. endeligen er, bleven ud⸗ 

; given í fin ældgamle metriſte Form með fortref⸗ 

felige Oplysninger af: Brodrene Grimm í Casſel 

1902 iDigtets Indhold er folgende: “Jeg 

hørte fortælle, at engang Hildebrand og hans Som: 

Hadebrand, uklendte modte hinanden, og giorde ſig 

rede til Kamp; Den viſe Hildebrand, der kiendte 
Menneſtenes Slægter, ſpurgte Modſtanderen af 

hvad Et han var, Denne ſvarede "eg hedder 
Á 

Hadebrand, min Fader var Hildebrand, ſom flyg⸗ | 

tede for Otakers Nid, efterlod: Kone, umyndigt 

—Barn, alt fit Gods, og drog til Oſterland med 

Dieterich og mange Helte. Da Dietrichs mit 

Fetters Elxndighed begyndte; vilde min Fader ikke 
“= mere holde med Otaker, ikke troer jeg han endnu 

er í Live, Store Gud, fagde Hildebrand, lad dog 

ei tvende fan nær Beflægtede fegte mod hinanden, ; 

- tog "de "Spange af ſin Arm, Hunnerkongen havde 

givet ham, og rakte Bem til Hadebrand "Med Spyd 

í man fange Gave“ fvarede denne 4 gamle. & 
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Hunner, er en Speider, ſom lokker mig Et Ord. 

Jeg vil kaſte Spyd paa dig (Gamle, der ſaa beda⸗ 

get farer med Svig. Da maae vide, at Sofarende, 

der veſtlig droge ober Vendelſoen, have fortalt om 

et ſtort Slag, hvori Hildebrand, Herbrands Eat 

var faldet, og derfor troer jeg, hatt er død”, Hils 

debrand ſoarede. ”Jeg feer alt paa Bin Ruſtning, 

at du ingen ædel Herre har, jog í dette Rige et 

, ar fuldført nogen Ridderdaad. - Íllbælðige Gud 
hoilken Skiebne foreſtager. Tredſindsſtyve Somre 

og Vintre vankede jeg om langt fra mit Fadreland, 
fteðfe regnedes jeg til de forſte Krigere, i ingen 

Borg bleve mine Been bundne, og hu ſkal mit eget 

fjære Barn hugge mig með fit Soærd, henftræffe 

„mig“ með fin Dre, eller jeg ſtal vorde hans More 

der, dog vil Dir nu letteligen, hvis Styrken faner 
dig bi, vinde den ædle Krigers Ruſtning, plyn⸗ 

dre hans Lig, om du dertil har Ret. Men den vere 

den ſletteſte af alle Oſtmendene, ſom nu afholdte 

Dig fra den Kamp, dig ſaa meget lyſter at beghude 
Gode Staldbrodre fFisnnet nu, böð ber vil kunne 
roſe ſig af Kaſteſphdet eller borde Bryniernes Herre, 
Da fode de de ſtarpe Søyde flyve, ſaa be ſtode 
Gfiolbene, og ſprang paa hinanden, Stridssxerne 

ånde, de hug harmfulde pad de hvide Gtiolbe." * 
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Af Anmarkuinger, Brodrene Grimm: have 

tilføjet deres Udgave, ſees, „at det casfelffe Haand⸗ 
ſtrift, hvoraf dette Brudſtykke er taget, neppe 

fan være yngre end den forſte Halodeel af bet nien⸗ 

dej Aarhundrede og at Sproget ſynes at vere 

noget ældre.end Ottfrieds, altſaa rimeligvis fra 

det ottende Aarhundredes forſte Halpdeel. Men 

meget tidligere; fon man heller ikke ſotte Digtets 

Affattelſe, thi de Begivenheder det beſynger, frem⸗ 

ſtilles faa. forvandffede í famme, at iffe nogen Hi⸗ 

ſtoͤrie men en romanagtig Fortælling, der. ſammen⸗ 

bíattbebe Tider og Perſoner, fan have været dets 

Kilde. Hiſtorien kiender ingen Thidrek, der ſlyg⸗ 

tede for Odoacer, ligeſaalidet ſom disſe tvende 

kunde have: kriget enten med eller mod Hunnerne, 

Den lange Tin Hvori Hildebrand var: borte fra ! 

fit Land, er fabelagtig, og at forflare:60 Somre 

og Vintre ved 30 Somre og 30 Vintre, er. faare 
tyungent. Nordboerne regnede fun efter Vintre; 

og neppe gives, der. noget. Exempel paa, at. Aar 

paa en ligsende Maade ere beregnede. við Bens 

delſoen ſtulde, ſom almindeligen antages, være | 

Middelhavet, blev det en ny Urimelighed, at Sø 

farende fra dettes veftre Side funde have. fortalt ; 

om Hildebrands Dod mellem de langt inde i de ; 

FENRIR ES 
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„ ftlige Lande krigende Hunter“). Men fredfe bli⸗ ; 
"der dette Fragment et af de vigtigſte Punkter í 

disſe Digtningers Hiſtorie, da man heraf fan 

ſlutte, at der allerede í det ottende Aarhundrede | 

har bætet Sange í Omløb angaaende Dieterichs 

Flugt til Hunnerne, þang Venſkab med den erfars 

te Hildebrand, og hans Tilbagetog til fir Land. 
At disſe Sange have, rigtig nok paa en uhiſtoriſt 

Magde/ forenet Thidreks Diftorie, Ermanrik og 

Odoacer med hinanden, ved af lade denne være 

Raadgiver hos hin, og altſaa fyille Sifkas Rolfe; 

ſees áf et :Membran af Jornandes *), omtrent 
KS í ) 

kn É sÆ FRU 

*) Man kunde ved Venbelføe tænte páa en Deel af 
Nordſosen, Havet ved Vendli, Vendfysfel; Snorros 

Heimskringla D. S. 39 eller hvor be Vindlaleod boes 
be, fom bet angelfariffé Digt om Efylbingerné oms 

taler flere Steder. Om Véndelføen ſom Middel⸗ 
havet, fee Anmerkningerne til Salomon og Mos 

rolf i von der Hagens og Buͤſchings deutſche Ge⸗ 
digte des Mittelalters S. XXII Wo. 3i. 

#1) Hæc Íornandes ; ; . . Hisce þrælectis diligenter: 

-dve prospectis þerpendát, qvi discernere hoverit, 

qvomodo illud ratum teneatur; qvod non soluna 

vulgari fabulatione & cáriiilenarum thodulatione 

Usitåtur, verum etiam iii qvibusdam chronicis 

annotatur scilicet, qwod Ermenericus tempøre 

Marciani principis Super. omnes Gothos regna: 

————— á Bindi“ (tA 
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fra det 12 Aarhundrede, Na: 1890 4.3, i det 

vaticanſte Bibliothek, forn Peringſtiold citerer i 

ſin Udgave af Theodorichs Levnet S. 2777 Set 

Tillæg til Jornandes opkaſtes nemlig Det Sporgs⸗ 

maab;-at forene Jornandis Beretninger med def; 
ſom faner í de almindelige Fortællinger og Sanger 

hvorlunde Ermanrek paa Keiſer Marcians Tid res 
gierede over alle Gother, og ſom det hed, paa 

Odoacers Tilffyndelfe nodte Theodorik, Dietmars 

Est, at gaae til Hunnerne í Landflygtighed. 

At en Fader flages, med fin egen Sen, var 

et alt for mærkeligt Trak, til at det ikke, eengang 

bekiendt, ſtulde være bleven erindret og oftere bes 

funget. I den ovennævnte Udgave meddeles et 
gammelt tydføt Digt. over den famme Begivenhed, 

ſom findes í flere Haandfkrifter fra det femtende 

Aarhundrede, men felb er ældre. "Deraf haves 
en ſenere Bearbeidelſe af en Meſterſanger, hvoraf 

atter den danſte Kempeviſe om Meſter Hildebrand 

í Syvs Samling er en ordret Overfættelfe, Disſe 

AN Bearbeidelfer afvige fun i Smaating fra hinanden, 

og Bilfinafagað Fremſtilling noget mere fra dem 

— 177 

" verit, ct Theodoricum Dietwari filium, patrue- 
lem stum, ut“dicunt, instimulante Odoccare apud Á 

Attilam Hunnorum regem exulare coegerits 
= 
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amtlige Hertug Conrad, der í Sagaen adbarer 

Hildebrand, er hos de andre en Hertug Abelon 
eller: Amelung. Striden felv fortælles noget vidt⸗ 

loeftigere á Vilkinaſaga, der ogſaa ene har det 
Træk om Portneren, ſom hugger til Hildebrand, 
derimod er Modtagelſen pan Borgen kortere í Sas. 

gaen. J alle de andre Bearbeidelſer ſiger Hilde⸗ 

brand til Sønnen i Anledning af en vis Bevagelſe, 

han giorde í Fegtningen; at hans Moder havde - 

lært ham dette; men fun í Sagaen bliver det tys 
„ beligt, at dette ſtal være: Jrettefærtelfe for et: 

„Sunfigreb Hildebrand anſaae fot uværdigt. i 

Yet vigtigt Punkt afvige baade Sagaen og 
álle de fenere Bearbeibelfer fra den ældfte Frems - 

ftillitg, veð at fade Faderen være Stridens Aars 
fag, iſtedet for at í den ældgamle Sang Faderen . 

jó vidfte, bet var hans Søn, ſtrax giver fig tile 
fiende, men bliver ikke troet af Ynglingen, og 

derover fórnærmet begynder Kampen. : 

Den fenere Tidsalder vilde udſmykke Tildra⸗ 

gelfen, og lod Hildebrand” felv begynde Striden, 

hvorved „det Defe blev mere unaturligt. Fortæl 
lingen í bor Saga fan da iffe være uddraget af 

nogen af de os endnu bekiendte tydſte Sange, men 

af en anden Bearbeideiſe af bet ſamme Xmne. 

| S 2 
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Kampen felv fortælles vidtloftigere í den ofte eiter⸗ 

te arnamagnæanffe Coder 178, ſom lader: Kæms 

nerne hvile fig tvende Garige, og lægger dem flere 

Ord í Munden; alle de —— sabel ere dog 

de — 
= 

Thidreks Seier, Attilas Død, 

„Sap. 379--382. i 

Da Thidrek hørte, at Sifka ſamlede en ſtor Hær 

i Borgen Rom, red han imod ham med 8000 

Riddere. Ved Græferborgen mødte han Fiendens 
Hær, der beftod af tretten tufinde! Alebrand 
fældede Sifka, og Thidrek blev kronet i Kom, Ívor 

hans Billede, fom han reed: Heſten Falk, blev 
ſtobt i Kobber, og flod der længe. efter hans Død. 

Meſter Hildebrand vilde aldrig filles fra ham. 

Derefter følger et Hul í Fortællingen, ſom 

Ben findes i PeringTiolds Udgave, hvilfet udfyldes 

ſaaledes i de tvende arnæmagnaanſte Haandſkrif⸗ 

ter 277; 178 i Bol: 

Kong Attila ſtyrer fit Rige efte Niſlunger⸗ 

neg Drab, og hos ham opfaðte8 Aldrian, en 

Son, ſom Hogne havde havt med en Datter af 

Iſung, Riddernes Hopding. Denne Søn var nu 
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12 War gammel ; Salg Attila yndede ham meget; 

Havde ſelv et Gsn paa II Aar; begge bleve ops 

foftrede af den famme Kone: Det hendte fig ett, 

Aften, at Attila fidder i fir Øsifæde, og 08 hatt, 

ſtander Aldrian með en. brændendende Kiarte i 

Haanden, en Gniſt falder ned derfra paa Aldrians 

Fod, og brænder igiennem Sko og Strømper ind 

i Kisdet, uden at Aldrian mærfer det; før en 

Ridder: tager Gniften af hans Fod. Attila feer - 

> Dette, og figer til ham, hvorpaa tænfer du faa 

ivrigt Aldrian, at du iffe felv fan vogte dig for 

at brændes: Aldrian ſparer: ” Dette, "jeg tænfte 

paa, at fint Brød og; alſtens Kræferier og den 

beðfte Viin fraaer nu hver: Dag for Eder, men at i | 

den Dag fan komme, at IJ maa æde Bygbrod og 

driffe Band." Kongen fvarede, hvorledes falder 

du paa flige; Jeg har ofie vævet i Krigen og baa⸗ 

be torſtet og hungret, nu er. jeg gammel og ſoag, 

og veed, dt jeg aldrig herefter drager til Feldts, 
ſaa at jeg ikke behovede at drikke Vand og re | 

Byg.” 

Her begynder igien ben | tipfte lát 
Aldrian lovede Attila, at han vilde viſe 

ham hvor Niflungeſkatten laae forvaret, og lokke⸗ 

de derved Kongen til ene at folge ſig. De rede 

gjennem Skoven indtil de kom til et Biergr þr Dk 

i) 
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Aldrian oplukkede trende Dørre og førte Attila ind 

til al den Rigdom, ſom Sigurd Svend og Kong 

Gunnar og Hogne af Troia havde eiet, men der⸗ 

paa gif Aldrian ſelb ud, tilſpærrede Dorren, og 

lod Kong Attila fvelte ihiel midt imellem der Guld) 

hvorefter han havde torſtet; red derpaa til den 

mægtige Brynhilde, ſom taffebe ham for fin Hevn 
"og gav ham en Har til at vinde det Jarledemme í 

Niflungaland, ſom Gunnar og Hogne' havde eiet. 
Ingen veed, hvor Niflungeffatten er bleven giemt. 

Da Kong Thidrek blev gammel, omvendtes 

mange til Kriſtendommen, han og Hildebrand lode 

fig Eriftne, famt hele Romaborgs Rige og Lom⸗ 
Barðiet. * Kort efter dode Hildebrand: 180 eller ſom 
nogle: fortælle 200 Mar gammel. Tydſterne ſige, 

at han var den trofaftefte Mand, der kunde gives, 
ſterk og tapper, vii, mild og hoviſt. Alebrand 

arvede fit Fader og tiente Kong Thiðref længe. 

Kort efter døde Dronning Herad, og blev meget 

Beflaget ; hun, Dronning Erfa og Marfgrevinde 

Godelinde ere de trende Dvinder, ſom have været 

tofie í bet tydſte Tungemaal, fremfor alle andre 

Koner, bande — Biigdom ' Vvooiſthed og 

Mildhed. 

Kong Thidrek red altid med — og Hund 
oſte alene, gjennem tykke Skove, han havde eg 
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Heſt der hed Blanke, ſom Alebrand havde — 

ham, hverken frygtede han Menneſter eller Dyr. 

Beretningen om Attilas Dað et ett underlig 

Blanding af nordiſke og:tyðffe Gagn. * At Dogneð ” 

Son hevner Niflungernes Nederlag. paa Attila, 

et efter Bet nordiſte Sagn, og kunde ikke engang, 

uden at overtræde den poetiffe Retfærdighed; være 

bleven optaget i den tydſte Fortælling.  "Thinda 

Attila í den ſtedſe foreſtilles uſtyldig í Niflungernrs 

Nederlag, var Bet: upasſende at lade ham ſtraffes 

for den Guldtorſt í han ikke beſad. Mer at bed, 

neren ikke kaldes Niflung men Aldrian, og Fade⸗ 
ren/ omendſkiendt Gunnats Broder, dog hedder 

Hogne af Troia, viſer hen til de tydſte Beretnin⸗ 
ger om Hognes Herkomſt. Med disſe og ikke med, 

det nordiſte Sagn pasſer bet; at Brynhilde over⸗ 

levede Sigurd i mange Mary og glædede fig over 
Attilas Drab⸗ At derimod Niflungeſkatten fore⸗ 

ſtilles indſluttet i et Bierg, ikke meget langt fra 
Attilas Borg; ſtrider baade mod de nordiſke og 

be tydſte Sagn, bet lade Skatten blive ſtiult 
ved eller í Rhinen. De ofte eiterte Haandſtrifter 
føle til, at Thidrek — — tög 9* 
naland í Beſiddelſe 20 0 00) 7 | 

er a. "a a. 
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At Thidrek erobrede Kom er; viſtnok taget af 

tydſte Digte, ber fun, paa. denne Maade funde 
paðfende ende hans Landflygtighed, men iHenſeen⸗ 

de til Tidsregningen er ber. en Modſigelſe, naar 

Thidrek figer í Anledning af. Sifkas Fald: hvig 

det var ſteet for 20 Aar ſiden, vilde alt have 

ftaaet bedre i Aumlungaland; thi ikke blot 20 men 

30 Aar maatte han efter det foregaaende have til, 

bragt í Hunaland. At Thidrek blev kriſtnet pag 

ſine gamle Dage, er. neppe hentet fra de tydſte 

Sagn, der pleie „at. fremſtille disſe Delte, van 
Attila nær, ſom Kriſine. Derimod vare Islæn⸗ 
derne vante til, at flere Fortallinger om deres 

"hedenffe Forfædre endte med, at de í deres Alder⸗ 
Dom bleve kriſtnede, efterat Kriſtendommen havde 

begyndt at udbrede ſig paa Den. Vi fkulle í Def 
Folgende ſee i hvad Betydning jana bare 

tage Thidreks Dmvendelfe. a | 

— Rimeligviis har ———— * er Í aðar 

Peringſt iold fulgde í fin Udgade, anfeet; bet Bal 
- gende af Thidreks Hiſtorie for alt for: fabelagtigty 

derfor blot „taget deraf Efterretningen om Attilqs 
Død, 08. hellere villet fade fæferne være uvidende 

om Thidreks Endeligt. Men den ſidſte Pttring, 
at Chidrek frygtede hverken Menneſter eller Dyr, 
tiener if til at forberede, hang, fiðfte; Skiebne. på 

áa 

, = 
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SThidreks Kamp med "Drager." 

SÅ Thidreks ældre Dage blev Arii Vildfarelſe 

fordomt af de Kriſtne, og alle de, ſom havde fa⸗ 

ret vild med ham, omvendte til den rette Tro. 

Kort efter døde Hildebrand af Sygdom. „3 bert 

hele Gaga er ingen mere rofi end Hildebrand, iſer 

formedelſt hans Troffab mod Thidrek, Krigsdyg⸗ 

tighed og Gavmildhed. Tydſte Mand fige, at 

han var halvandet hundrede Aar, da hån Døde; 

men de tydſte Sange fillægge ham tohundrede >, FT REP 

Kort efter Hildebrand baðe.ogfaa den gode og bette 

nefælte, Derat, Thidreks Dronning,” 

mn 24 ſamme Tid hendte det fig, at Kong Her⸗ 

nit i Babilon, hvis Kone hed Sfolde, red ene 

ud af befiæmpe en Drage, der var faa flor, at 

den hortfnappede Kongen, og kaſtede ham ned í 
fin Hule, hvor han. bley Fode for dens Unger. 

Det rygtedes, at Hernit var forſpunden, og en 

Har af 3000 Rovere tog deraf Anledning til at 

angribe hans Borg; Thidrek beſlutter at forføge 

Gtyrfe mod disſe Rovere, og rider ene, bort, af 

ſege dem. op. 3 ;Nærheden af deres Hær hører 

han et vældigt Brag i Skoven, og feer; hvorle. 

des en Drage kampede med en Løve. Da han {elg 
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(år en Søve i i fit Skiold, hugger Han til —* 

men han havde forglemt fit gode Sværd Ekkeſax, 

hane Klinge braft og Dragen griber Løven í fit 

fin Mund, Thidrek med ſin Hale, og fører begge 

"tir Sulen, hvor han fafter Løven for Ungerne, 
og famtlige æde fig mæt paa dens Krop. Da 

Dragerne vare faíðne í Søvn, ſoger Thidrek í 

Hulen, finder Hernits Vaaben, hoormed har 
dræber Ufyrerne, redder fig fra Hulen, og fanger 

Hernits Heſt, der græsfede i Rarheden deraf. 

Thidrek vider derpaa til Hernits Borg; Dronning 

Iſolde ſeer ham fra Taarnet, kiendte Hernits 

Vaaben, 08 Tod fine Mænd giore et Udfald paa de 

befeirenbe Røvere. Thidrek ene anfaldt dem paa 

den anden Side, og dræbte 1500. Efterat Bien 

derne vare forjagede, fortalte Thidrek, þvo han 
var, og hvorledes han håvde faaet disſe Vaaben, 

og efter de klogeſte Mænds Raad formeféðe 1 den 

. — 99 fis. ig Hed ham. in 

Dette og de efterfølgende Stykker af denne 
Gaga findes ikke í Peringſtiolds Udgave, men er 

taget af tvende Vaðtrðhaandfftifter i den arnæmags 

næanffe Samling R177, 178 í Bol.“ Der finte 

des í bennt Deel af! Fortallingen nogle Smaae 
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ſorſlieligheder imellem Bai ſaaledes eiða C. 

177 til ved Efterretningen om Arii Liætterie, af 

at Kong Thidrek og Hildebrand bleve omvendte, 

og tydeliagisr derved, hvorfor Arius blev nævnet, 

Hvad ber. fortælles om Hernits og Thidrek 

af Berns Kampe mod Drager er i ovrigt det ſelv⸗ 

ſamme, ſom anden og tredie Bog af Heldenbuch 

fortæaller, men langt vidtloftigere om Keiſer Ofte 

nit og Wolf Dieterich, hvilet funde tiene til at 

beftyrfe ben af Brødrene Grimm fremfatte Mee 

ning*) at de forffiæltige Didriker fun udgiorde 

een mythiff Þerfon, Den narmeſte Gund til at 
vor Sagaffriver overførte paa Thidrek af Bern, 

- hvað de tydſke Sange tillagde Wolfdieterich, maa 
vel imidlertid: føges deri. at man þar villet farms | 

menfatte den hele romantiſke Sagnkreds í et enefte 

Helt. Dgfaa í den danffe Kæmpevife I D. N. 

sin, U. er det Diderik af Bern, der for at befri 

en Løve, fæmper med Lindormen; et Gagn, fom 

ifær er: bleven Nutidens danſke Læfere befiendt ved 

Ohlenſchlaͤgers ffisnne Bearbeivelfe , der under 

Mavn af Leveridderen findes i den tidligſte Sam⸗ 

ling af hans sg nf 1803. 

já 1814 4, S. 66. 

) 3 Skriftet die beiben alleſten — Grbiáte, 
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TYR I allri følger forft Fortællingen om 

Attilas Død, fom í den trykte Gaga , með de 

ég Ovenfor eve angivne, Bernæfi 

Om Heimers fibfte Bedrifter. og Endeligt, 

jú) den Tid Thidrek var í Hunaland, levede Deir 

mer ene í Skoven, rovede Sifkas Byer, og drab⸗ 

te hang Folk. Da han efter 20 Aars Forløb hor⸗ 

te, at Thidrek var fommen tilbage, og Siffa 

dræbt, angrede ham alt bet Onde, han havde 

giort. J fin fulde Ruſtning veð han paa fin Heſt 

Rispa til et. Klofter , kaldte ſig Lodvig fra Hume 

Inngaland, og tilbød at ffiænfe Kloſteret fin Heſt, 

fine Vaaben, og ti Pund Guld, hvis man vilde 

optage ham ſom Munk. Han blev famme Dag 

viet til Munk; men havde Munkene vidſt hvo hart 

„bar, havde det aldrig ſteet, hvormeget Guld han 

end havde budet. É 

Nogen "Tid efter ſtete det; at Setter Aspi⸗ 

; "Han, en gierrig og urecfærdig Mand, der eiede 

mange Godſer i Lombardiet, bemægtigede fig: en 

ftor Gaard, der tilhorte Kloſteret. Abbeden 

ſendte nogle Munke til ham at klage, þan ſvarede 

Gaarden var hans, og han vilde efter Landets Lov 
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Bevife-det veð Holmgang, Abbeden kunde ſtille en 

Kemper imod ham. Da ingen turde møde, og 
Heimer mærkede , at Munkene vare alle meget bes 

kymrede, tilbød han at. firide mod Jetten, og 
ſpurgte om fine Vaaben. Abbeden ahnede, han 

maatte være en ſtor Kemper, og ſvarede, at hans 

Svard var ſonderhugget fil Dorhangsler í Kloſte⸗ 

vet; og hans abrige Vaaben ſolgte paa Eorget" > 

Da ſagde Broder Ludvig: "3 Munke ere 

kloge paa Boger, men forſtaage Eder ei paa Ride 

derſtab, havde I vidſt, hvor gode disſe Vaaben 
vare, havde J ei afhændet dem;“ lob hen til Abs 
beden, og greb hans Hætte med begge Haender, 

ſigende: ”Du var en Tosſe, at du ei kunde ſtaffe 

andet Jern til dine Kirkedorre end mit gode Sværd 
Naglring, bet ſtal du undgiælde 7” og flog ham 
paa Dærten, faa —* Tander ud. af hans 

Mund. ” | 

Da Munteue ós þe det. var Heimer, 

bleve de bange, lobe hen og aabnede drres Ruſt⸗ 

fammer, hvor alle Heimers Vaaben laae í god 

Behold. Han ſpurgte nn om Heſten Rispa. Ab⸗ 

beden fvarte, at den havde truffet Steen. til. Kir⸗ 

fen, og var for mange Mar fiden Død; „men de 

vilde ffaffe ham Den bedſte Heſt Egnen, Mange 

gode Tourneerheſte bleve nu ſamlede, mei Deimer 
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ſtodte en af dåd bedfte i Siden, og bert falde omt, 

en andens" Myg knakkedes, í det þari lagde fin 
Haand paa den; han forlangte én Bedre. Da bs 

falte Munkene mart fEulde trakke den gamle mabre 
Heſt frem, og Heimer kiendte ſin Rispa. Han 

rykkede den af al Magt í dens Manke, trak i dens 

Hale, den flod ubevægelig, — Heimer ſagde, {að 

gammel ſom dn er Rispa, ved jeg bigeh Heſt í 
Verden, þeg hellere vilde vride end dig, fager nu 

Heſten hen og giver ham Korn: Rispa ſtod paa 
Stald bar Uger, og blev faa feed,” form da han 

vbar ung VI BHolmgangen afhug Heimer forſt 
Dettens hoire Haand / ſiden et Styhkke af Laaret. 

| Tobſke Ovader ſige, at han udſkar et faa ſtort 
Stykke deraf, af” een Deft ei finde bære meer, 

Jetten vilde hade ladet fig falde over Heimer, 

men denne kom til at flade midt imellem þang 

„Been, og Jorden ffiafo veð Drønet.” 

Abbeden moðfog Óeimer í en for Proces from, 
og denne fortfatte fit Dunfelig. - | 

„Da Kong Thidrek hørte denne Bedrift, kom 

"Bet ham í Tanker, at iagen kunne have udføre 

"flige, uden han fiære Bert Heimer, om hvis Død 
ban intet havde hart. Thidrek red til Kloſteret 

Vadmcufan, og ſpurgte om Heimer, Son af Stue 

das, men han fif til Svar, at man kiendte ham 
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á det Samme fom Heimer gaaeribe ud í. fe á 

Kappe. Thidrek tiltalte ham - met, han; lod ſom 

han iffe kiendte ham. Thidrek erindrede ham om⸗ 

hvorledes deres Heſte drak ſammen i Friſia ſaa 
at: Sandet mindſtede; hvorledes Ermanrik havde, 

jaget; ham i Landflygtighed; hvorledes de tilſam⸗ 

men havde, fundet. Iron Jarls Liig, hvor Falkene 

ſtreg, Hundene tudede, Heſtene hvinede over deres. 

dode Herre, og ingen vilde forlade ham. Heimer 

fbargbe hver Gang, han vidſte intet af alt dette. 

1220. Endelig; fagbe Thidrek: erindrer Du, hvor⸗ 

ledes, bi befagte. Ermaurif i tom, hvordan vore 

Heſte vrinſtede, og alle ſmukke Koner ſtode, og 

ſaae paa, os; da havde vort Daar Guldets Farver 

og vore Klader vare favre, nu er Begges Daar. 

graanet, og Din, Kiortels Farve er ſom min. 

Mindes du nu Ven, om hoad jeg minder dig, 

lad mig ikke længere ſtaage for dig. Da lo Deir 

mer, gav ſig tilkiende, og vred: borg i n fulde 

Ruſtning.“ 

»Engang talte Heimer með Thidrek om bé 

Lande; hvoraf han hævede Skat. Heimer yttres 

de fin Forundring over, at Thidrek ikke fif nogen 

Afgift af det rige Kloſter, hvori han havde været. 
Munk, og rider. derhjen. for at inddrive Sfatten, 

Abbeden foarede ham, at alt hvad de havde; tila 
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Borte den heitze Marie ; dg bekaf kunde ei ydes 

Algift til nogen Konge "DA Heimer truede med: 

Thidrefs Vrede, bebreldede Abbeden am, at hart 

var loben fra Kloſteret, og nu vilde plyndre bet, 

har kunde reiſe hiem til Thidrek og blive en Die— 

vel ligeſom ban. Derpaa blev Heimer forbittret, 
nedhug Abbeden med alle Munke, tøvede! hele 

Skatten, hvormed han belasſede mange Heſte. 

idrek kom til og ópbrændte Kloſteret. · 
"Det rygtedes at det boede eit gammel Jette 

tei Dufe, ſom eiede meget Guld/ uden at han deraf 

ſparede nogen Skat til Thidrek. Heimer beſlutte⸗ 
ðe at vride -til ham , fot at inddrive Ben. Da art 

font til Sulen, fandt ban Jetten ſovende med fit 

lange Haar over Anſigtet. Heimer udæffede Gam; 

Nodig ſtod Jetten op, endelig greb han fin fore 

Jernſtang/ og hug ſaaledes til Heimer, at denne fløt , 

fange bort, og vár død førend han falde ned til 

Jorden. Kong Thidrek blev meget bedrøvet: ved 

denne Efterretning, og vilde enten hevne ham eller 

dø; hån rider ene til Jettens Hule, og udfordrer 

ham, Setter vil og flaae Thidrek med fin Staug, 

men han undviger den, og afhugger begge Jettens 

Hænder, faa han døde, "Dette ér Thidreks fiðfie 

Kamp ſom nævnes í denne Gaga." 
FR tn. 
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DSDenne Fremſtilling af Heimers ſidſte Bedrif⸗ 

fer et neppe noget ſenere Tillæg. til Thidreks Dir 

ſtorie, men har uden Tviol hørt. oprindeligen til 

fannne,. | Baade fvarer det; Ber her fortælles, 
meget noie til den vilde Karafter, Der tillagges 

Heimer í det Noregaaende, og def er overeensſtem⸗ 

mende með hele Sagaens Plan, at alle De beromte , 

Bernſte Delteð Dod omfiændeligen bliver fortalt, 

Da Alt, hvad der angaaer Heimer, {let iff har 

noget nordiſtt Preg, og desuden tydffe Sange uds 

tryffeligen citeres Anledning af Heimers Strid 

med Aspilian; Fan man ikke drage í Tvivl, at jø 

ogfaa dette Stykke er henter fra en tydfE Kilde, 
Dets Indhold har Lighed. med hvad der fortælles 

om Munken Pifan. * 

in a 
|! 

Thidreks Endeligt. 

Fi LR 
hidrek var nu faa berømt én Rætpete, at 

ingen turde maale fig með ham. Han fatte ifær 

en Xre i af jage efter fiore Dyr, ſom andre ei 

turde antafte; red ofte uð med faa Gvende, og 

udforte mangen Daad, her ei fan nedſtrives, for⸗ 

Sagabibliother, a Bindi s 
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di vi ikke hade hart om den. Han beghudte at 

ſvakkes af Alder, bar dog endnu vaabendierv. 

En Dag, ſom hån havde badet fig paa det Sted, 

der nu falde8 Thidrefs Bad, raabte en af hans 

Svende: "Der løberen fort Deft, hvis Lige jeg 

aldrig fane i Størrelfe og Gfionheð." . Da Kon⸗ 

gen hørte dette, ſprang han op, kaſtede fin Bas 

dekiole om ſig, og raabte, ſaaſnart han fi Die 

paa Dyret, at man ſkulde bringe hans eft og 

Hunde, Svendene lobe det hurtigſte De fundey 

- men det varede Thidrek for længe; og da han fane 

en ſtor opſadlet ravnſort Heſt ſtage tæt beð ſig, 

ſprang han op paa den. Hundene bleve ſtrax 

ſlupne lss, men efter den Heſt vilde de ikke folge, 

den vendte hurtigere end en Fugl flyver: Kongens 

£ bedſte Ridefnægt. fulgte efter paa Heſten Blanke, 

j efter den løbe alle Hundene. Thíðref mærfeðe 

fart , at Det var; ingen Heſt þan red, og vilde 

fyringe af, men mærfeðe han funde iffe røre fig. 

Miðefnegten raabte til ham: "Derre, naar vil Du 

komme tilbage, og hvorfor vider Du faa hurtigen.“ 

Thidrek fvarede: »Jeg rider ilde, der maa være 

en Diævel jeg rider paa; jeg fommer tilbage, naar 

Guð og Zomfru Marie vil,” Derpaa ſtiltes fer 

ſiene ad, ſaa at Rideknegten tabte Thidrek af 

Syne, og har man ſiden ikke ſpurgt til ham, ſaa 
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ingen kan vide, hvor han er bleven af, men tyd⸗ 

"fle Mænd ſige: at matt i Dromme er bleven under⸗ 
rettet om, dt Thidrek er af Guð og Saucte Ma⸗ 

ria bleven lonnet, for at han manen — 

Navnet fine Bonner slid man | 

á Í 1 * ——6 3 AFA iði, 

Alt den romantiſke Digtnings Helt tilſidſt 
bortfores af Fanden, grunder ſig paa, at den hi⸗ 
ſtoriſte Perſon, hvoraf dette Ideal blev dannet, 
den oſtgothiſte Theodorik, ſtal ifølge Pave Gregors 

den forſtes Forſikkring Dial. 4, 30 være til Straf 

for fit arianſke Kiætteri, og fit Haardhed mod 

Pave Johannes og Patricieren: Symmadus, være 

bleven af Diævelen nedftødt til Helvede giennem 

den lipariſte Vulcan, et Sagn, fo ogfaa findes 
gientagen i en gammel tydſk Riimfronife*). I 
den romantiffe Digtning blev dette uͤdſmykket til 

at Dievelens Heft førte ham ud i Ørken, hvor 
han dagligen man fæmpe með Drager. Broden, 

hvorfor han bleg ſtraffet, beſtod efter Digtet 

*) Gitereð í en Afhandling af von der Hagen úber bað - 
Heldenlied von Ezels Hofhaltung í Gamlung fús 

altdeutſche Lítteratur und Kunſt, 1 B. 1 et. 6. 
142 4. hvor og flere Steder. ere famlebe G. 151, 

áð A Fan 
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Ezels Hofhaltung Gt. 131 — 1327) í ubefinbige 

Dvd; "han efter Dievelens Indſtydelſt e havde ladet 

falde i Bern. Otto af Freiſingen kiendte denne 

Fabel fom et Almueſagn“*x) IJ Anhanget til. 
Heldenbuch har man villet formilde Theodoriks 

Skiebne. Der hedder det: "Efter at í et ſtort 

) Stedet lyder faalibee' i von ber Hagene Udgave: 
—UUnd iſt auð noch bey Leben 

a Herr Dieterid von Bern, 
— G6Goodtt thåt im Buß aufgeben 
* Das moͤgt Ihr hoͤren gern, 

Ein Tags er ſich verſpreche 

Zu Beren in der Stadt 

Bon Red' dasſelb geſchahe. 
Das war des Teufels Rath. 
Darum war er beruͤhret 

Von einem Roß unrein, 

"nb werd' dahin gefuͤhret 
ki Das midt ber Teufel ſein 

Ni 4 Darauf ba muͤßt eg reiten 

—— die wuſt Rumeney 

Mit Wuͤrmern muß er ſtreiten, 
TET, Bis uns der) jungft Tag wohnt bei. 

sst) HSermans von Sachſenheim Morin Worms 

1538 Kol. BIL XLI, S. 1 Á hedder bet: 
"Man fpriðt Herr Dietherið von Bern 

Der lebt in wuſter rumeney 

— Und fecht all Tag mit Wurmern drei. 

Otto Frising. Chron. lib, g cap, á efter at have 
nat næpnt, hvad: Pave Gregor havde fagt í fine Dias 

loger om Theodoriks Endeligt, feier til; Hine 

ir. ed 5 
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Slag ved Bern Kong Gíntber, Fru Chrimhilts 
Broder, havde ihielflaget den gamle Hildebrand, 

og derpaa alle Heltene havde myrdet hinanden, 

blev Dieterich ene tilbage. Da kom em lille 

Dverg, og fagde: Berner, Berner, du ſtal gade 

med mig. Hvor ſtal jeg gane hen, ſpurgte Ber⸗ 

neren. Dværgen fagde, du ffal gane med mig, 
dit Mige er ikke af denne Verden, faaledes gif 
Berneren bort, og ingén veed hvor han er kom⸗ 
men ben; om han endnu er levende eller død, det . 

veed fandeligen ingen,” Ligeſom man her marker 

en Beftræbelfe for at redde Ridderffabets Helt fra 

den Korbsmnelfe, Laven havde fældet over ham; 

ſaaledes beroliger ogſaa Vilkinaſagas Forfatter, 
der troligen følger det. tydſte Folkeſagn, Laſeren 
i Henſeende til Thidreks Skiebne; men han gaaer 

et Skridt videre, veð at lade Thidreks Fromhed, 
fom ellers í Vilkinaſaga aldrig nævnes, hvormed 

han i tydſte Digte ſtundom paakalder Gud og 

Jomfru Maria, komme ham til Nytte: | 

Da denne hele Sagakreds i den trykte Ud⸗ 

gave ender ſaa underligen afbrudt, og forſt ved 

puto fabulam illam traductam, qva vulgo diei- 

our — — eqvo. sédens ad inforos ds- 
> Løcendit, 
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Bette Sagn om Thidreks Bortførelfe faner fir 

Runding, bliver det høift rimeligt, at det har - 

oprindeligen hørt til Sagaen, og maaffee endog 

blot for dets nað Skyld desire er bler 

ben sápa | 

EM Aar Ms 
wii DR 

Bilfinafaga i minbeligped, 

Bei i det Enkelte at giennemgaae Vilkinaſagas 

Indhold er Def bleven beviiſt, at den fiørre 

Deel deraf mere fremmer overeens med de tyde 

ofte "Sagn, end með de norðiffe; flere” Ords 

Skrivemaade f. Cr. Falborg for - Valborg Kap. 
201; Fenedi for Venedig Kap. 154 1 59 Elevans 

Kap. 43 for Bil, bet gamle norðiffe Navn paa Eles 

phanten, tyde hen paa en tydſt Original, og tydſte 

Mænds Beretninger, tydſte Sange blive flere tes 
der citerte*) Fortalen fordølger heller iffe denne 

"2 í Cap: SGT That ér nu aftekid'i' Søgum Thy- 
| deskra manna, at eingin skal bérazat holm eil- 
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"fremmede Herkomſt "Denne Saga” hedder bet "er 
en af de ſtorſte, ſom haver været forfattet paa Det 
tyðffe Tungemaal, den fortæller om Kong Thidrek 

og Niflunger, Vilkinamand, Rusſer, Hunner 

og mange andre Konger og Kampere. Sagaen 

begynder i Pul (Apulien), gaaer nord paa til Lom⸗ 
bardiet, Venedig, Thyringeland (Thhringen) Un⸗ 

garn, Sverrig og veften paa til Valland og Spas 
hien *) og om alle disfe Riger forekommer uoget i 

þí 

furlagdan skiold eda buklara, >: Dette er iføl- 

ge tudffe Mænds Beretninger nu afítaffet, at ins 
gen maa bære noget følvbeflaaet að i Tve⸗ 
kamp. 

Kap. 231. Jron Jarl Havde 12 betlige 
Hunde, alle ete nævnte i de tybife Qvæter. 

Kap. 325. Saa fígeð í tydſte Ovæder, at 
Oſtacias Hær lignede Fanden ſelb, og hun var 
felv en flyvende Drage. : 

Kap. 363. Nu gaaer Thidrek ned af Gaden, 

og „det hedder i be tydſtke Sange: Þat der var 

ifle godt for frygtfom Mand, hvor Thidrek og 

Siflunger ftobte fammen i Kamp." Det folgen= 

be end mærfeligere af dette Kapitel liver ſiden 

anført. Dgfaa í de ſidſte anførte haandffriftlige 
æilæg til BilEinafaga om Heimers og Thidrets 

Endeligt ; beraaber Forfatteren fig tvende Gange 

paa tydſte Sange og tydſte Mends Sagn. 

Den arnæmagnæanffe Gober af Didrik af Berns 
Gaga No. 178 i Kol. har dette Sted ſaaledes: 
"Gagaen begynder i Apulien, og gaaer nord over 

% 
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denne aga, hvor alt fortælles om de Bedrifter, 

disſe Mand have fuldfort, Hvilfet omtales i alle 

de opregnede Lande, Danffe og Svenſte have mange 

Sagaer, og for en Deel ſatte paa Vers hvormed 

man morer de Magtige. Mange ere de Sange, 

ſom ſynges endnu og forlænge ſiden vare digtede”). 

Nordmandene have og ſammenſat en Deel af disſe 

Fortallinger, og om der ev nogen Forandring: í 

Sangene „eller Perſonernes Navue, er det iffe at 
undres, í faa mange Tungemaal Sagaen er udbredt; 
og Hvor den fortælles, er det omtrent der ſamme 

Indhold *x). Denne Saga er fortalt efter tydſte 

= LT A 

Eombarbiet, Fenidt, Svavq (Suaben), Ungarn, 
Mulinalanb (Polen), Rusſia, Vindland, Svits 
hiod (Sverrig), over hele Saronien, Fradland, 

og veſter om Malland og Hifpanien.” 

7) 3 Cod, Ar. 178 hedder. bet tydeligere ſaaledes: 

Danir ok Sviar kunnu ath seigia hieraf margar 

sögur, en sumt hafa their fært 1 qvæde sin, er 

their skemta rikum monnum; mörg eru thau 

qvæde kvedin nu, er fyr longu voru ort eptir 

thessare Sögu, or Danſte og Gvenffe kunne hers 

om fortælle menge Gagaet, 09 noget have be 

udført í deres Sange, hvormed be more be meg⸗ 

tige: Mend. Mange Gange. blive: nu. fíungne, 
fom forlænge ſiden breve digtede re þenna For: 

13 telling... “ 

#*) „Cod. Ar. 196. Norræner menn hafa samman. 

fært nockurn part Soghunnar, énn sumt med. 
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Mænds Sagn, og noget er hentet fra de væden, | 

» hvormed man forlyſter fornemme Mand og ere 

ſaa gamle at de bleve digtede efter de Beretninger, 
fom fortælles í denne Saga. Men biðfe Ovad ere. 

"forfattede ligeſom Digterſtikken er í vore Laude, at 

nogle Ord bruges for Digtekunſtens Skyld, noget 

er Hædersfang over Hsvdinger, og den kaldes den 

ſtorſte ſom der roſes *)". Nu oplyſes med es Exem⸗ 

# 

qvedskap, That er first fra Sigurdi ath seigia 
Fafnishana, Volshunghum ok Niflhungum, ok 

„Melent smid; ok haus hrodur Egli, ok fra 
Nidungi kongi, ok to ath nockut bregdist at 
sqvædi um maánnaheiti, edr athburda, tha ér ei 

underligt. svo. margar soghur sem thesser hafa 

sagt» enn tho.riis hun nær af einum efn'' c: 

Norſke Mænd have bearbeibet en. Deel af Ga: 

gaen, og udført. noget i Digte, Dette angager 

førft Sigurd Fofnesbane, {aa Bolfungerne og Nifl⸗ 
ungerne og Smeden Belent, og hans Broder 

j Egil.og Kong. Nidung, og at noget forandres i 

Gangen í Denfeenbe til Navne eller Begivenhes 
ber, da er dette iffe underligt, „efter be mange 

Fortællinger, fom be herom have giort, og dog 

er Indholdet omtvent bet famme. 

+) „God, Ar; 176.  'Thesse sagha er sammansett 

epter sögu Tbydskra manna, enn sumt af their« 

ra kuædum, er skemta skal ríkum mönnum, 

ok fornost voro thegar eptir tidindum, sem sei» 

ger i ihessare 'söghu, Os tho ath thu taker 

ein mann ur hverre borg um allt Saxland, tha 

* 
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pel af Halfred Vandraadſkalds Vers, af mat ef í 
Skaldedigte maae tage alting bogſtaveligen Det 

'Dorige af Fortalen indeholder almindelige Betragt⸗ 

ninger over Trovardigheden af det, ſom fortælles 

om de gamle Kamperes þes og den ſtore 

Moerſtab, Sagaen kunne give. 

så Adſkilligt í denne Fortale trænger faa meget 

desſnarere til Forklaring, ſom Bet hidtil iffe er 

bleven rigtigen forfiaaet, og de meget oplyfende 

munu thiersa soghu aller a eina leid seigia, 

enn thvi vallda théirra hinni fornu kuæde. Enn 

theirra kuædskapur, er setter epter thui, sem 

vier meigum vidkiennast, at kuædahattur er i 

vore tungu, at sumum ordum verdur ofkuedit 

saker skaldskapar háttar, og er sa mestur kal. 

"adur. er tha er fra seigir a honum óg ættum, 

ce: Denne Gaga er fammenfat efter tydſte Mænds 

Caan, og toget efter be Qvæder/-høormed man 
forlyſter fornemme Mænd, og fon vare be ælbfte 
ftrar efter Begivenhederne, fom fortælles i denne 

3 “Gaga. Om bu end fager en Mand fra þver 

| "Borg í hele Sdrland, ba ville be alle fortælle 
tenne Gaga páa famme teb, men bette volder 

disſe deres gamle Sange. Men disſe Sange ere 

fårfattede, efter fom vi kunne fflønne, at man 

"er pleiet at digte Í vort Tungemaal, at for Dig: 

tekonſtens Skyld overbriveð meb abífillige udtryk, 

- og ben Ealbes ftørft, om hvem eller hvis æt 

dag lyder. 
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Barianter ei for have været bekiendtgiorte. Da 

Sagaen, fom vi nedenfor ſtulle viſe, ikke kan være 

ældre end Def fiortende Aarhundrede, kan her ved 

de danſke og ſvenſte hiſtoriſte Sange, hvormed Ride 
derne morede fig, ikke forſtaaes audet end De fag: 

kaldte Kempeviſer, ſom før en for Deel juft ere. 
forfattede den Periode, og havde almindelig Yn⸗ 

deſt. Af disſe angif mange de bernſte Delte , vel - 

for fterfie Delen digtede. efter tyde Gange, men 

dog ogſaa með enfelte Præg af en ældre nordiſk 
Herkomſt *), og funde alt til ben Lið være blevne 

anſeete for meget gamle.  Neppe- vare heller de 

mange Folkeſagn, form endnu til Saxos Tid vare 
í Omlob í Det fiortende Aarhundrede forglemtes 

men Fortalen ſynes at antyde, at de Emner, 
fom deraf paa Ridderborgene ifær bleve beſtungne, 

vare de, Ber horte til den bernſke Sagakreds, 

hvilket ogſaa let ſorklares af disſes ſtorre Lighed 

med de fremmede Digte; ſom man mu mere og 

mere 'lærte at kiendte. Af norfte Kampeviſer 
have vi, ſaavidt hidtil vides, ingen tilbage; men 
det er faare rimeligt, at man í Norge har omtrent 
til famme Tid digtet í famme Smag, thi Kæme 

“ 6 

tn * — 
„ep 

#3 44 

sita) Dette bliver nedenfor, pibtlaftigere udført… 
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webiferne kunde anſees for den. naturlige Overgang 

fra den gamle til den nyere Tolfepoefie i Norden. 

Den tryfte Udgaves Rortale peger hen til, 
at de norſte Sange have i adffilligt afveget fra de 

danſke og tydſte; venteligen forði de havde beholde 
mere af det Oldnordiſte, hvilket og. i fig fel er 
rímeligt. Om endog en Deel fremmede Romaner 

vare blevne overfatte under Dagen Hagenſens Res 

igiering, og Hanſeſtedernes Contoirer i Bergett 
bleve meget betydelige fra Enden af det trettende 

Aarhundrede af; kunde dette dog ei ſammenlignes 

med den mangeſidige Indſlydelſe, ſom Tydſkerne 

i ſamme Periode havde paa Danmark, og í farms 

mes fiðfie Halvdeel ogfan paa Sverrig. Den í 

Moten anførte Variant angiver desuden beftemt 

Gienſtanden for de norffe Sange: Sigurd Fofnes⸗ 

bane, Belfunger, |Nifinnger og Smeden Vølund; 

altſaa "intet om Thidrek af Bern, men netop ; 

hoad der udgiorde de ældfie Ganges Æmne, Ef 

ter faaledes at habe talt om disſe Sagns Udbres 

delſe í Norden, gaaer Kortalens "Forfatter , ber 

wifinof tillige er Sagaens islandſke Bearbeiber 
eller dens Overſetter, til:at anføre Kilderne, 

hvoraf den følgende Fortælling er hentet; disſe 

- angives af være for det mefie tydffe Mænds Ber 

retning/ og fildeels gainle Gange. Om ved disſo 



Bemærtn. 0. Villinaſaga. 301, 

fulde forſtaaes gamle fydffes eller nordiſte Sange; 

er efter Fortalen i den trykte Udgave ikke afgidrt, 

men Varianten viſer tødelig, at de gamle Sange 

fra Ridderborgene, ſom her menes, vare tydſte; 

thi disſe anfores juſt ſom Grund til den fore Riga 

beð, der fandtes mellem alle Saxernes Kortællina 

ger om disſe Gienſtande Herved maa man dog 

longt frá iffe tænte pag ældgamle tydſte Sange, 
fi: Ér, fra Karl Den. Stores Tid, thi disfer vilde 

formeðelft Sprogets Uforftaaeligheð fun have tient 

til liden Mord for:Det fiortende Aarhundrede Ride 

dere; men paa Cange fra det tolvte, maaſtee fra 

det elfevte Aarhundrede, der í det fiortende kunde 

anſees for ældgamle.  MNeppe maa heller lagges 

for megen Vægt poa Eensformigheden i Sarernes 

Kortællinger ; Da de mange tydſte Digte fra denne 

Periode vife megen Forfkiellighed idet ſamme Wm—⸗ 

nes Behandling; men Islanderne har ventelig 

tænft pan visſe karakteriſtiſte Træf, Der adſtille 

den norðiffe Behandling af denne Sagnkreds fra 

den tydſke, og ſom fteðfe gienfiendeð. Ved den | 

Lighed Fortalens Korfatter finder mellem de gamle 

tydſte og islandſte Sange, fan han iffe figte til 
Berfemaalet; fom ben fsenffe Udgiver har ment, 
eller vel endog fil Aliteration, thi vi kiende jo de 

Slags Vers, der have været i Omlob í det fore 
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tenbe Aarhundrede/ og disſe vare Skalde ſangen⸗ 

heel ulige í "det: Formelle. Forfatteren forklarer 

ſig desuden ſelv heel vidtloftigen, hvilket ifær med 

% 

Varianten fætteð uden for al Tvivl, at han ders 

veð: blof mener de poetiffe Billeder, hvis Overs 

drivelſe ei maatte tages for hiſtoriſt Sandhed. 

Endnu beſtemtere Efterretning om Kilderne; 
hvorfra i det mindſte en Deel af Sagaen er bleven 

hentet, giver folgende Sted Kap 367: Gaa 
ſige tydſte Mend, at ingen Kamp har været ber 

romtere i de gamle Sagn end denne (hvor Nifl⸗ 
ungerne dræbtes), -— Nu fremkom, hvað Dron⸗ 

ning Erka havde føanet Kong Attila, at ſtor Ulyk⸗ 

fe vilde ramme alle Hunner, hois han giftede fig 

i Niſtungaland. Her kan man nu høre tydſte 

Maends Fraſagn, om hvorledes alt dette er gaaet 

for fig, ſaadanne Mands, ſom have veret i Sus 
ſa, hoor disſe Tildragelfer ere ffete;; og mangen 

Dag. have feet Staden endnu uforſtyrret, hvor 

alt dette tildrog fig, hvor Hogne faldt, hvor 

Irung dræbtes, Ormetaarnet/ hvor Kong Gun⸗ 

nar fandt fi fin Bane; og Gierdet, ſom er Faldet 

- Miflungerneð Gierde, alt ſtaager endnu páa: fame 

"ste: Maade, fum ben Gang Miflungerne drabtes, 
| 
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den game sfilige”) Port hvor Striden, begyndte; 
og den veftre, fom er faldet: Hognes Bort, hvor 

Niflungerne nedbrode Gierdet. De Maud have; 

og: fortalt os herom, fo habe varet fodte í Bre⸗ 

mei „eller Mynſter borg, og ikke vidſte den ene no⸗ 

get af den anden, og alle fortalte det paa ſamme 

Maade, og er dette meeſt efter hvad de gamle 

Sange fortælle og i det tydſte Tungemaal, ſom de 

viſe Mand**) have digtet om de ſtore Sgrcoele 

gg at disſe Lande.“ ad 

Her anfores tydſte Mænds ————— ak 

et Esaadagneð, ſom deels havde boet i Suſa, 
deels vare fra Bremen og Munſter, de Forſtes Vid⸗ 

A * — mv. < 2 * F 

7) Den tryfte udgave þar &, 494 hlidid hið vestra) 
er fyrst hofst orrustan, ok hid vestra hlidir er 

#0... kaállat er Haugna hlid.... Denne Gientagelfe, fom 

den foenffe Overfætter forgiæveð bar villet unde 

gaaet, ved urigtigen at overfætte vestra ved vens 

ſtre, giver ingen Mening: Jeg bat berfor fulgt 

en Variant. í cod, Arn, N, 197 í fol, forna hli- 

did that eystra er first hofst orrustan og hid 

“ vestra er kallad er Hosna hlid, FÁ NØ 

*69 Den trykte Udaave har stori menn, hvilket ikke 

' er Islandſk í den eneſte her rimelige. Betydning 

af fornemme golf, . Bedre derfor Barianten £.. 

cod, Arn. 177 frodir menn vife Mænd, bet als 

mindelige Navn” paa de gamle Digtere, code 
WII 23 Arn, 178 har udeladt digfe-tvende Ord. 

| 

5 — 
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— 

- 



304 Bemoerkn. 03 ilkinaſ⸗ aga. 

nebord anføres ikke bíst; forſaavidt det angik 

nogle Mindesmarker om hin Kamp, Ber endnu í 

Suſa fulde være tilbage, men ſom omfattende 

den hele Fortælling om Niflungernes Nederlagi og 
ved at beraabe fig paa de fidfte, bemarker Forfat⸗ 

teren det/ ligefom noget meget mærteligt, at de 

ſtemmede faa noie overeens með de farfte. Adſtil⸗ 

Fige Lærde have ved Suſa, den mægtige Attilas 

Mefibenté, tættft paa en lille By í Beflphalen 

der hedder vefi, men af Sagaen er det klart, 

át dens Forfatter, Der í Fortalen nævner Ungarn, 
lader Niflungerne fætte over Donau, og Attila 

være Rusſernes Nabo, maa have henſat hans Re⸗ 
fidens i Ungarn, hvorhen den og forlægges efter 

de tydſte Sagn. 

Snarere man mátt tænfe paa Ofen eller 

Buda / der efter ungerſte Folkeſagn havde, Navn 
efter Attilas Broder, og menes at have været 

Attilas Reſidens, hvor ogfaa det profaiffe Tillæg 

til Heldenbuch henlægger Skuepladſen for Mifls 

ungernes Nederlag, og ſom muligen forvexledes 
med Suſa eller Suſan, det af Bibelen bekiendte 

agn paa de perfiffe Kongers Reſidens. Bi fun 

he nu ledes til at finde, hvo de tydſte Mænd have 

gæret, ſom fra denne eller en anden ungarſt By, 

vare komne til Norden." Novgorod: hørte til den 
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| fiore Danfe, ber bat juft í det fiortende Aarhun—⸗ 

drede Stapelftaden for Nordboernes Handel med 

de sfilige Lande. — I Novgorod havde de tydſte 

Kiebmand ſtore Kontorer ligeſom i Bergen; fra 

Movgorod: finde der letteligen gisres Handelsrei⸗ 
ſer til Ofen; i Bergen talte man jevnligen med 

islandſte Kiobmend, og ſaaledes ophører: —— 

ningen at ſynes utrolig. 

- Endnu lettere kunde en Islander hore no⸗ 

get fortælle af dem, der vare fodte í Bremen 

eller Muͤnſter, thi bremiſte Kisbmænd vare fra 

Enden af bet trettende Aarhundrede blevne fore 

trinligen begunſtigede i Morge*), i hvis Selſtab 

venteligen de fra Muͤnſter handlede paa dette Riges 
Maaftee ſammenſtilles juf Beretningerne fra Novs 
gotoð og fra Bremen, fom de tvende fra hinan⸗ 

den Íængfi bortliggende Sfæder, fra hvilfe man 

havde høre om disſe Sagn. Udtrykkeligen ber 

raabte Gagaffriveren fig i bet nysanforte Sted 
— 

+) Erici Norvegiæ regis privilegia Bremensibus, 
qvibus eos in familiarissimos & speciales ami- 

€ðs recipit, & pro cunctis mercatorihus Afhglie 

& Teutonie familiaritatis suæ consortio aggre- 

„ gat. "Tunsbergis 1294 Torkelin diplom. Arna 
Magn., 2. 155. Sartorius Geſchichte beð Bana 

ſeatiſchen Bundes 1 Th. G. 448. 

Sagabibliothek, 2 Bind, 8 
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paa tydſte Mænds mundtlige Beretninger, ber 

findes heller ikke i det foregaaende noget, ſom per 

ger hen til en ſtreven Original, uagtet ellers de 

islandſte Overſattere pleiede ikke at fordolge dens 

tie, og den noiere Underſogelſe af voga hele 

Plan vii befiyrfe dette. í 

Kun een Fortælling bar —* — 

Grundvold. Fortalen nævner een Saga, font 

omfattende Hovedbegivenhederne, og Indholdet 

viſer at Hiſtorien udgior et. afrundet Heelt, der 

begynder med Kong Thidreks Farfader, ſom efter 

at havbe opfounget fig til Konge í Salern, dræbte 

Sari Elſung i Bern, fremftiller derpaa, hvorle⸗ 

des forſt Hildebrand, ſiden flere Helte Tid efter 
anden ſamlede fig veð Bert unge Thidreks Hof, og 

með ham udforte vidderlige Bedrifter; indtil To⸗ 
get mod Kong Iſung fronede deres Daðer. Der: 

pad begyndte Modgangen, Thiðref: blew forjaget 

fra fit Rige, Heltene traadte een efter Den anden 

fra Gfueplaðfen, „indtil Thidrek og Hildebrand, 
de eneſte overblevne af den hele Helteſtare, droge 

tilbage til Bern, og igien veð Skiebnens Gunſt 

erholdt det fædrene Mige, indtil Hildebrand døde, 

og Thidrek blev bortført af den Onde, En Fors 
tælling af em ſaadan Omfang funde með Denfyn 

til Mangfoldigheden af de Begivenheder, den ins 
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M beholdt, attfee8 for en af de ſtorſte, vare for⸗ 

fattede i det tydſte Tungemaal; thi de mange til 

Bett Sagakreds henhorende tydſte Digte, ſom vi 

have tilbage, og viſt nok for ſtorſte Delen ere forfat⸗ 
fede efter gamle Sagn fortælle vel Set Enkelte langt⸗ 

vidtloftigere, men omfakke kun en liden Del af de 

Begivenheder her i Sagaen blive fortalte, 

Den "Kortallitg,… Ber udgisr Vilkinaſagas 

Grundvold har været proſaiſt. Dettte vifer Sti: 
den, font iffe har Spor af den poetiſte Farve ? 

der ſaa tyðeligen fremtræder i Bolfungafaga 08 

bearer Vidne om ſammes poetiffe Herkomſt. 
En proſaiſt Kilde kunde ogfað ſnarere være 

bleven benyttet end en poetiſt, thi en/ Datidens 

Islender, hvem det ifær var om Fabelens Gang 

at giøre, maatte finde bet meget lettere at frem⸗ 

ſtille denne efter em proſaiſt Fortælling end efter 

tydſte Digte, hvoraf han félb ffulde giore Udtog. 

Betenke vil desuden með hvilfen Vidtloftighed de 

tydffe Digtere i Middelalderen pleieðe at behandle 
Emnet, eller ſammenligne vi Maaden, hvorpaa 

enkelte Dele af denne Saga ere blevne behandlede 

„í de oberblevne Digte; maatte vi antage, af ett 

tydſk verſiſiceret BilEinafaga maatte have omfat⸗ 

fet nt tuſi nde Vers, og Bet er meget ufandfyns 

U 2 
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ligt, at det længfte af alle tyðfte Digte, der dog 

maatte have fundet noget Bifald, for at funne 

forplante fig faa hoit oppe i Nord, fulde uagtet 

de mange Efterretninger, vi have om ben tydſke 

Digtekonſt fra: Middelalderen, faa aldeleg være 
"tabt; at intet Spor deraf var bleven levnet. Her⸗ 
til fommer endeligen Fortalens ovenanforte Vís 

tring, at iffun nogef var hentet af tydffe vað, 

og altſaa det svrige fra en profaiſt Fortælling. 

fg Denne Pttring viſer tillige, at uagtet een 

i ſammenhangende Fortælling ligger til Grund for 

Gagaen, er Beitne dog iffe bygget alene paa denne; 
Planens Beſtaffenhed tillod mangehaande Tilfæts 

ninger og megen Vilkaarlighed, thi kun et loſt 
Baand knuyttede de enkelte Helte til Thidrek. Gas 

gaſkriveren kunde ligeſaa godt have ladet 12 ſom 

6 Helte Tid efter anden komme til Bern, kunde 

| have fortalt deres Hiſtorie Fortere eller vidtlofti⸗ 

… gere, kunde rent have udeladt adſtillige Epiſoder 

fornemmeligen om Belent Smed Kap 18—3% 

Thettleif Danſte Kap. 91—106. Prinds Herburt 

Kap: 209—213, Jarlerne Iron og Apollonius 

Kap. 221-246, hvis Sfiebne fun ſtaaer í em 

frern Forbindelſe med Hovedbegivenhedernes Gang. 

Uſammenhangende Stykker maae desuden fjer være 

bleven forbundne, thi ví Have i det Foregaaende 
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anføre flere —— paa ſlige aabenbare Mod⸗ 

ſigelfer, der ei kunde finde Sted i nogen ſammen⸗ 

hængende Fortælling, enten ben faa er digtet eller 

fand, f. Ér. om Hognes Herkomſ Kurser 151 

Iron Jarl Kap, 209, 220% Oſantrixes Dods⸗ 

maade 123, 270. Thidreks Broders Alder K. 293. 

Hertil. kommer endnu, at: uagtet í det Hele For⸗ 

tællisgen ev omplantet fra tydſt Grund, gives der 

dog enfelte Træk, der mere nærme fig det norðiffe, 

end der. tydſte Gagn; ſaaledes bruges Navnene ” 

Sigurd, Gunnar, Hogne, for de mere tydſte Sige 

fried, Gunthar, Dagene, (Hagano) ; fidfinævnte gise 

res til Gunnars Broder 1 iftedetfor efter de tydſte 

Sange at være hang Ridder. Flere Steder i Sis 

gurds Ungdomshiforie f. Cr. ved Ravnene, Mia 

mer og Meigin og ved det forſte Befag hos Bryn 
hilde fynes det, form nordiſte Minder have fvævet 

Sagaffriveren í Tanker. End tydeligere fees dette 

af af han lader Gunnar dse i Ormetaarnet. Ens 

delig forekomme og aðftillige geographiſke Feil, iſer 

at Rhinen forener ſig med Donau Kap. 337; ſom 

ere af den Beſkaffenhed, at ingen í Tydſkland les 

vende Forfatter funde have begaaet dem. Gaales 
des lærer da ogfaa Sagaens Indhold 08 at. betragte ; 

famme ſom en Bearbeidelſe af tydſte Mænds mundt⸗ 
lige Fortællinger, hvorhos tillige kan være taget 
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Henſynu til nogle tydſte Sange, ſom Sagafkrive⸗ 

ren havbde ſtrevne for ſig, og ſom han derfor ci⸗ 

terte *).. Afſondres, hoad der er hentet fra disſe 

Sange og de forhen angivne Epiſoder, bliver den 

øvrige Fortælling ikke længere, end at den kunde 

være et paðfende Æmne for en mundtlig Fortæl⸗ 

ling, og vi blive nu i Stand til med temmelig 

Noeiagtighed at beſtemme, hvor og haar denne Saga? 

er bleven til. | 

Dave $slænderne Sår: disfe Fortællinger af 

hanſeatiſke Kiobmend, fan dette ikke have været 

í Island ſelb. I Republikens Tid vare norſte 

Kiobmand de eneſte Fremmede, der opſeilede Lan— 

det, Hvis Handel var for det meſte aetiv. Dette 
Forhold maatte vedblive en Tid efter Underkaſtelſen 

„under Norge, " I det fiortende Aarhundrede var 

det ifær Engelfænderne, Der haudlede paa: Island, 

—4 

forſt mod Enden af ber fedtonde Aarhundrede nagede 

Ýanfefiæbernes Handel til Den **), men da vare 
—— 

—* Si⸗ſ⸗ have ba været: en Gang, hvori Midders 

neð Skioldmarker bleve anførte lig ben 'danfte 
SKæmpevife Æurneringen Kap. 165, et Digt om 

Iron Jarl Kap. 231, et om Kong Iſungs Død 

4 Rusland Kap. 325, et om Miflungernes Me: 

derlag Kap. 308. og en Gang om Þéimerð Kamp 
med Aspilian í bet hidtil utrykte Tillæg. 

— Stephenſen om den mr þorði Sísbenk,, 
"1798, &. 12. | 

A ' 
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— ai om Kong Thidret Ía forældede - 

i Tydſtland, at. vifi ikke reifende Kſobmand havde 

fortalt dem.» Heller ifte er Det rimeligt, at eit 

Islander havde. ſelv hørt Fortallingen í en Han⸗ 

ſeſtad. Islendernes egen Handel var paa Nor⸗ 

ge, Danmark og Engelland; man finder intet 

Spor tilat et islandÆ Klobmandſtib har beſogt 

nogen. hanſeatiſt Havn; de Studerende droge til 

Koln dg Paris, opholdte fig ei í Dandelsftæderne, 

Altſaa ledes vi, til at ſoge Samliugsſtedet for Is⸗ 
lendere og Danfeater i Bergen, der igiennem flere 

Aarhundrede var: Middelpunkten for Norges Dana 

del; Ban denne Byes ſtore Markeder havde alles 

rede. i det tolvte Aarhundrede tydſte Kiobmand 

falholdt Viin, og vare desaarſag blevne forjagede 

af Kong Sverre (Sverrefaga K. 104;) Bel tila 

„dog de Tydſtes Handel í bet tretteude Aarhundrede, 

imod, hvis Ende det endog „veð vigtige, Privilegier 

blev begunſtiget, men faalænge. Hanſeſtaderne ikke 

havde anlagt noget ſtort Faktori, hvor mange 

Handelsbetiente tilbragte flere Aar, var det ikke 
rimeligt, enten. at; disſe vilde under Handelens Aus 

liggender meget fysfelfætte fig med deres. Fæadrelands 
Digterværfer, eller“ at nogen litterair Samfar⸗ 

ſel mellem dem og Nordboer kunde finde Sted. 

Det var forſt fra Midten af det fortende Aarhun⸗ 
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brede, at be tyðffe Kontorer í Bergen bleve vet 
blomſtrende *) ; tidligere funne vi Da ei með Ris 

mielighed antage, at Bet er {feet í Bergen, at ert 
BR Overvintrenbe Ysfænder; ber ofte méð 5 Deeltagelſe 

hadvode hørt de tydſte Kiobmends Fortallinger om 

Kong Thidrek, har ſogt at forſtaffe fig den fulde * 

ſtendigſte Underetutng om disſe Ridderbedrifter, 

og derpan overfort beim paa Islandſk, í det han 
tillige benyttede fig af nogle tyðffe Digte, hvoraf 

hans Venner havde Aſfſtrifter, og forøgede det 

Hele med nogle Fortællinger, ſom ſyntes ham at 

faldſtandiggiore Sagnkredſen. Dette Arbeide fan 

iffe heller være {feet ſenere end det fiortende Mat, 
hundrede, thi í Begyndelfen af det femtende rafebe 
Peſten í Island, Ber. bortog Totrediedele af Inde 

byggerne. Fra den Tid opførte Islæendernes Han⸗—⸗ 

delsreiſer ligeſom og deres Lyſt til ſtorre littkeraire 

Foretagender. Senere end det fiortende Aarhun⸗ 

drede er det heller ikke rimeligt, at hanſeatiſke 

"Kisbmænd havde befftæftiger ſig med den Ridder⸗ 
poeſies Værfer; der fornemmeligen í tolvte og 

trettende Aarhundrede fandt deres Landsmænd 
Bifald. Ogſaa Stilens Beffaffenhed beſtyrker det 

—— ar ota har ike været nogen ørne 
== FYR sn! 

8) Sortorius Sylidte beg SBanfeatilden Burke 
180. 6. 287. 
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lig, thi ber findes ikke mindfte Spor í Sagaen til 
fromme Betragninger eller den præfende Tone. Ads - 

ſtillige Udtryk viſe en Nermelſe til det tydſte og de nye, 

te nordiſte Sprog t. Er. frimodugr, Velgerningr 

juneherri (Junker, Prinds) Slot, trufastr. Ene 

felte Ord ere aldeles fremmede f. "Er. det oftere 

forefommende Sargenta i Betydningen af Goldae 

fer Kap. 68, 307. | 

Sagaffriveren har fels anfeet denne Fortæl, 

ling, der af faa mange enſtemmigen blev berettet 

for en fand Hifiorie; dette antyder Fortællingens 

hele Gang, hvor man har fogt at formilde det 

meeſt Wventyrlige , dg ffaffe der et Skin af Ris. 

melighed. Derfor beraaber han fig paa Vidnes⸗ 

byrd og Mindesmarker, og føger i Fortalen at 

møde Tvivferens Indvendinger. Men det er paa 
Den anden Side vift, at romantiſte Digte og Fortæl 

linger ligge til Grund for Sagaen, at det er allene 

Til disſe og aldeles iffe til hiftoriffe Mindesmærker 

Forfatteren har taget Henſyn. Bilfinafaga har 

derfor í fig felv ingen hiftorijt Værd: Der Sande, 

der fan have lagt til Grund for dens Æventyr, 
maae førft udfindes veð Underføgelfen af de enten 

nordiſke eller tydſke Kilder hvoraf den er hentet. 
At Sagaen har fundet Bifald hos Islander⸗ 

ne og í det femtende Aarhundrede været almindelig 
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beklendt í, Landet / Fan ſluttes af, at Forfatteren 

til Skida Rima, der levede í Enden af det. fem⸗ 

tende Aarhundrede, nævner Vidolf Mittistang, 

Oddgeir Riſe, Aventrod ſamt Iſungs Sonner, 

hvile. allene af Vilkinaſaga vare Islanderne bes 

kiendte mellem de navnkundige Oldtidens Helte, der 

ſadde i Valhall hos Odin. Den islandſte Text er 

udgivet með ſvenſt og latinſt Overſattelſe ſamt 

nogle Varianter af Peringſtiold i Stokholm 1715. 

Den er bleven overſat paa Tyhdſt af von der Hagen 

i hans nordiſche Heldenromane. 

Af denne Gaga haves i Soerrig ifolge For⸗ 

"talen: til Peringſtiolds Udgave tvende Haandſkrif— 

ter, ét paa Pergament og et paa Papir. ;. Det 

Forſtes Alder fætter Peringſtiold til det. trettende 
Aarhundrede, fan at det altfaa blev et af De ældes 

fie islandſte Haandſtrifter, hvortil hverken dets 

Stil eller Retſtrivuing pasſer, og ſom desuden 

efter det Ovenanførte maae være urigtigt, Perings 

ſtiold er bleven miðleðet beð Indledningen til Blome 

ſturvallaſaga, hyor det hedder, af den. følgende 

Fortælling var af Meſter Biorn fra Prindfesfe 

Chriſtinas Bilager med en ſpanſk Prinds 1258; 

hvor det ma Tydſt var fresta bleven ført til 

áa 
SALE 

BLAKE 4 pí 
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Navnene Erminvef den Mægtige, Thidrek af Bern og 

Stamfaderen Samſon, har Peringſtiold uden Toiol 

teoet, at Bet Hele angif Thidreks Hiſtorie, eller | 

han er ved et Fort Citat bleven forlebet til at fors 

verle hiin Gaga med den af ham udgivne, uagtet 

at Blomſter vallaſaga, naar et Par Navne undta⸗ 
ges, ikke har det mindfie með Vilkinaſaga tilfæls 

leds. J Kiobenhavn findes í ben Thottiſte Mas 
nuſkriptſamling paa det kongelige Bibliothek í Fo⸗ 

lio en ung Papirsaffkrift af Thidrek af Berns Sas 
ga, men font ordret Kommer overeens med Pering⸗ 

ſtiolds Udgave. "Derimod findes tyende markelige 

Papirsafſtrifter í Folioiden arnemagnæange Sam⸗ 

ting, til hois Hiſtorie nogle Forte Optegnelſer af åg 

Arne Magnæns give Fiðrag. M.177 er en Kopi 

af en Cøder fra Øftfiorden, ber form flere mærfotige 

islandſke Haandſtrifter havde fit eget Navn, og 

kaldtes Eidagas. N. 178 er afſkreven af dén fans 

fafdte Brædatunga bokárin veð Jon Erlandſen 

for Magiſter (Biſkop) Bryniulf, altfaa omtrent 
í Midten af det fyttende Aarhundrede. Begge - 
disſe Haandſkrifter, hvis vigtigſte Varianter i det 

Foregaaende ere blevne anførte, have vel hver fin 
færegen Text, men fremme dog mere overens med 

med hinanden, end með den tryfre Udgave faalge 

re 

Da den følgende Fortxlling juſt begyndermed 
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des at 177 nærmer fig toget mere den! trykte end 

178, der fynes at have baade den fuldftændigfte og 

nsiagtigfte Text. J alle disſe Haandſtrifter kaldes 

J Sagaen Thidrek af Berns Gaga, unter hvilket Navn 

den og fieðfe forefommer í Jslandernes Gfrifter. 

Neppe have heller de Stokholmſte Codices anden 

Overſkrift. Det fynes altfaa ſom Sagaens Udgis 

ver har feb dannet denne upasſende Titel, Vilkina⸗ 

ſaga af det Vilkinaland, der forefommer í enkelte 

Epiſoder, for derved af give Sagaen ſtorre Intes 

resſe for fine Landsmænd, hois Fædreland fulde 

en Tid have hørt til den fabelagtige Kong Bilfis 

nus s Rige. Ligeledes hidrører det uden Toiol blot 

fra Udgiveren, at Miflungafaga er ved en færegen 
Titel adffilt fra bet Foregaaende. Sammenhan⸗ 

gen forbinder det altſammen til et Heelt og Over⸗ 

ſtriften findes ei í be kisbenhavnſke Codices. 

X 

Tydſke Gagn 
hál 

Volſunger og Giutunger 

Med hvor megen Sandhed det nordiſke Sagn fore 
talte, at Sigurds Navn var beramt oder mange 
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Lande viſe Tydſtlands vomattifte Digte, til bitte. 

vi endun neiere maa tage Henſyn for af underføge 

Forholdet mellem dem og Skaldeſangene, og prove 

om de maaſkee funde lede, os nærmere, til at finde 

det oprindelige Stof, der paa faa —— Maas 

der er bleven bearbeidet. 

- Bi funne ber, hvor Bilfinafaga ei mere kom⸗ 

mer i Betragtning ogſaa affondre alle tydſte Digte 

om Song Dieterid) fom Norden aldeles uvedkom⸗ 

mende. Rigtig nok næones en Thiodrek í den 

profaiffe Indledning til Gudrunarqoida 2, og í 

GangenGudrunarqvida 3 hedder bet: at Gudrune 

bled af Atles Frille Herkia beſtyldt for utilladelig 

Omgang með Ben landflygeige Thiodrek, der une 

ber ſit Ophold hos Hunnerne havde miſtet fit hele 

Folge; og at Gudrune ved uſkadt at optage Ste⸗ 

te af en kogende Kiedel midt ten for Forfamling, 

beviſte fin Uffyldighed, høorimod Herkia, der vilde 

forſoge bet ſamme, blev forbrændt, og derpaa 

druknet. Men í be proſaiſke Indledninger kunde 
det Nye blandes med bet Gamle, og Gudrunes 

tredie Gang kan af flere Grunde iffe være ældgams - | 

mel. Ikke blot forbiganes den” í Volſungaſaga, 

og favner altſaa bet Beviis for dens Ælde og Ans 

feelfe, fot derfra kunde hentes; men den dreier 
fig om et Ordal, ſom í Tydſtland var bekiendt, men 
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" Hvortil ellers ci findes Spor í Ben nordiſte "Hedes 

— 
' 

nold og ſynes ſtridende imod ſammes and. *) Et 
| endnu flærfere Spor af tydſk Herkomſt giver juft 
Thiodreks Rat der netop —7 dug ligeſom Vils 
ERE 

493799] 

Á 
* 

7) Det, enefte Beviis, ber Fan føres; for: Oidautern 

hes Brug. i bet gamle Norden, er bet, Profess 
Tór Finn Magnusſen har forføgt i Edda AÐ. 

'&. 048, hentet fra faa mange! andre gamle Fol⸗ 

= 

— Ta 
þisetih 

Så 

keſſags Unalogi. Man kunde formode, at et 
Skik, ber fandtes boð Hinduer og. Græfer, der 

hos flere germanſke Folfefærd var ælbre end Sri: 

ſtendommen, ogfaa havde fundet Sted Hos Stan: 
dinaverne. Men følgende Grunde: ere derimod : 
1), $vor flige Guds Domme vare indførte, pleie- 
de de hyppigen at Bruges, og at gribe bybt ind 

i ben. hele Pråcesmiaade! Nu habe vilfaa mange 
s Bidrag til, at kiende den eldſte Procesmaade i 

Sélanb fer Kriſtendommens Indforelſe, uden at 
finde Bet mindſte Spor tir noget Ordal. 2) De 

i be oldnordiſke Retsſager faa brugelige Tvekam⸗ 
pe havde fun i Formen noget tilfælles; med æt 

af Ordalierne, i. Ideen vare de aldeles: fotfEielliae-. 

. Ved Kampen toges flet ikke Henſyn paa af Krigs⸗ 
guden vilde lade den retfærdige Sag ſeire, men 

bet. var efter de aldſie Retsbegreber, at man: ved 
ordentlig Tvekamp funbe ikke blot føge Hevn, 

men og vinde Andres Gods. 3) At Saxo 10B. 

S. 189 tilſkriver ben ved Rettergang anvendte 

Jernbyrd Poppos Jertegn vifer i bet mindſte, at“ 

denne i de gamle Sagn ſaa bevandrede Mand 

ikke havde fundet noget Exempel pen denne Gtif 
fra ben hedenſte Oldtid. 

* 
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kinaſaga ffilbrer bert beromte Thidrek. 3 Habde 

denne Fabelhelt varet optaget í den xldgamle 

nordiſte Sagnkreds, kunde han ei í den have ſpilt 

en fan ubetydelig Rolle, at Gan fin dette ene Sted 

ſkulde Stive nevnet. Begivenheden ſels kunde bel 
bringes i en mulig Forbindelſe med det ovrige nor⸗ 

diſte Gagn, fom noget, Ber havde tildtaget fig 

før Guðrune fif endet Tilberedelſerne for ſin Sæon í 

imidlertid foreftille baaðe de eddiffe Sange og Vol⸗ 

fungafaga denne Hævn at følge faa ſnart paa Wife 

lungernes Nederlag,” at efter dette Ordalet vel 

neppe funde have fundet Sted. Endnu mere ſtri⸗ 

x 

Det den omtalte Sang mod alle Tydſklands os be⸗ 

kiendte Minder, í det den gig Dronningen Erka 
til Attilas Frille, og lader Gudrune overleve Nif⸗ 

lungernes Nederlag: Da imidlertid de tydſte Sagn 

onm Dieterich vare ſaa mangfoldige, kan man ikke 
vide, om ei et enkelt af disſe fart have giver Sfof 

til Den ovennævnte Gang, der muligen af Samund 
ſelb kan være bleven digtet ; og efter det nys An⸗ 

"førte ikke fan være ældre end bet tolvte Aarhun⸗ 

drede. fi 60 

Det er fornemmeligen til Niebelungenlied, det 
ſtionneſte af alle tydſke romantiſte Digte, vi her 
maa henvende vor Opmerkſomhed. Uden at ind⸗ 
lade os í alle de Underſogelſer, de tydſte Lorde í 
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det fiðfte Marti, med faa megen Omhyggelighed 

have anfitlt, mane vi dag her meddele en ſaadan Ud⸗ 

figc over dette Heltedigts Gang, der fan tydelige 

giste dets Forhold til Oldtidsminderne i Norden. 

Chrimhilde, Dronning Utes Datter, ogs 

vorte i Vorms under Baretægt af hendes Brødre, 

de burgundiffe Konger, Gunther, Gernot og Gir 

felber. Om hendes Skionhed hørte Sigfried, en 

Son af Kong Siegmund í Nederlandene og Dron⸗ 
ning: Gigelinde. Alt í fin: forſte Ungdom havde 

ban udført Bedrifter, Ber vare vidtberomte. Ved 

et Bierg havde han í ef fremmeð Land fundet tvende 
Kongeſonner, Schibelung og Micbelung, Ber gave 

ham deres Faders Sværd Balmung | at ban ſtulde 

dele en fat mellem dem, men da de alligevel ei 

funde enes, og anfaldte ham, havde han dræbe 
Begge tilligemed 12 Kemper, og tvunget 700 fiærfe 

Dúærge famt deres. Hovedsmand Alberich til at 
hylde fig. Siden havde han fældet en Lindorm, 

vg badet: fig í dens Blod, "hvorved hans hele Hud 

var. bleven haard ſom Horn. Med et prægtigt 

Følge rider Sigfrid til Vorms, modtages vel af 

Kongebrodrene 1 og efter at have tilbragt der ef 

Aar, 08 kraftigen hiulpet dem i Krigen mod den 
ſaxiſke Fyrſte Ludiger ſamt ben danſte Kong Lider 

gaft, ſeer han veð Seiersfeſten for forſte Gang 
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Chriemchilde, og følger nu deshellere Gunthers Op⸗ 
fordring til at forblive lengere i hans Borg. 

Kong Gunther hørte om en Dronning Bryne 

Hilde, der boede. paa Iſenland fiernt over Havet, 

hvis Styrke var ligefaa ftor ſom hendes Signs 

hed. Han befluttede derfor, uagtet hun. fod fine 

Beiferedræbe, naar de ei overvandt hende í trende 

Veddekampe, af erhverve hendes Anand; og Sige 

fried, der kiendte Veien til hendes Borg, lovede 
ham ſin Biftand) imod Loftet at erholde Chriem⸗ 

childe til ÆRgte. Ikke medtoge de unge Fyrſter 

nogen Har, da Sigfried fortalte, at 30000 Kris 

gere vilde være for fvage til at modſtaae Brynhil⸗ 

des Vrede; men felofierde feilede de ned af Rhi⸗ 

nen indtil Havet, og derpaa i tolv Dage med ſtaaen⸗ 
de Bind til Jfenftein í Brynhildes Land, Der 
hialp Sigfried, indhyllet i en uſynliggisrende Tryl⸗ 

lekappe, Kong Gunther at beſtaae í de trende Ved⸗ 

dekampe, og ſiden, da Brynhilde erkiendte fig for 
overvunden, men vilde forſamle ſit Folk med alle 

ſine Frender, og Burgunderne frygtede for at over⸗ 

mandes, ſeilede Sigfried allene, indhyllet i ſin Kap⸗ 

per paa en eneſte Nat 100 Rafter til Nibelunger⸗ 

nes Land, og hentede derfra 1000 af de bedſie 
Riddere. 

— Sud. áð ið, * 

— 
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Eſter at Brynhilde Havde uddele rige Ga 
ver; reiſte hun, ledſaget af et talrige Følge tik 

Vorms, hvor hendes og Chriemchildes Brylluper 

bleve hoitideligholdte med prægtige Nidderſpil. Da 

Guͤnther Bryllupsnatten vilde nærme fig fin Brud, 

bandt hun ham í fr Bélte, og ophængte ham 

. paa er Magle, Guͤnther klagede fin Nod for Sige 

fried, fom, indhyllet í ſin Kappe, brødes með Bryn— 

Hilde í Morket, og da han havde kaſtet hende ned 

og uformærft taget hendes Guldring og Belte⸗ [od 

- Guͤnther træðe til. Nu var alting bifagt. Efter 

Bryllupet broge Sigfried og Chriemchilde hjem til 
Meberlandene, þor Siegmund overlod fin Søn 

Riget. Der levede be í To Mar í Fred og Gam⸗ 

mien, Chriemchilde fif en Søn, der kaldtes Búin 
ther. Den ſtolte Brynhilde, der anſaae Sigfried 

for hendes Mands Vaſal, langtes efter at lade 
Ehriendilde føle fin Hoihed, og overtalte Guͤn⸗ 

| ther til at indbyde fin Svoger og hans Gemalinde 

tilen Feſt. Geſandterne vrede í kvende Uger, inde 
til de fandt Sigfried og Chriemchilde paa Niebe⸗ 

lungs Borg Norge Jndbydelſen blev modtaget. 

Sigfried ledſagedes af 1000 Nlebelunger, og Kong 

Siegmund med 100 Rederlændere forſtorrede To⸗ 
get. J Vorms bleve de modtagne med Glæder 

men en After, fom Eóriemdilbe ophoiede fin Mands 
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Bortrín, Tod Brynhilde hende hore, af Siegfried. 

var í Guͤnthers Tieneſte. Da Chriemchilde næfte 
Dag, for at trodſe Dronningen, vilde gaae foran 

hende ind í Kirken, og Brynhilde befalede af give 

fig Plads; ſpurgte Chiemchilde í fin Breðe, hvors . 

datt Mands Hore funde vorde Konges Bio, og 
fremviifite Ring og Belte, ſom Pandt paa den 

Gunſt Siegfried havde nydt. Brynhilde græd, 

Guͤnther blev forbittret. Vel befuoer Sigfried, 

at hart inte havde robet, men Guͤnthers Ridder, 

Dagene af Troneg, opirrede fin Herre, udlokkede 

af Ebriemdilde, hvor Sigfried kunde ſaares, og 

myrdede ham bag fra paa Jagten. Siegmund, 
for ſoag til at hevne Siegfried, forlod Vormé, 
Chriemchilde blev tilbage, og da Brødrene efter 

Fagenes Raad havde føgt at formilde hende, ſend⸗ 
te hun Giſelher og Gernot með 1800 Niddere til — 
Nibelungernes Land at hente Gfatten, der paa 

144 beladte Bogne førtes til Havet. Da den. var 

fommen til Boris, begyndte Chriemchilde at uds 

dele deraf ſaa rundeligen, át Dagene fratog hende 

Sfatten, og ffiulte ber í Rhinen. | 

im "Red fanme Tid habde Kong Ezel miſtet 

fin Dronning Erfa, og ſendte Marfgrese Ruͤdi⸗ 

ger til Vorms, at beile. for fig til — 

3 
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ſtionne Enke. Chriemchilde lod fig tilſidſt ober 
"tale af fine Frender, og ifær ved Ruͤdigers For⸗ 

ſikkring om, at han vilde ſtride før hende; til at 

ægte bert mægtige hedenffe Konge i Ungarland, hver 

alt var underlagt fra Rhone til Rhin fra Elben 

indtil Havet. Nibelungernes Skat maatte: hun 
dog lade blive + Hagens Bærge. | 

Y tretten Mar levede Chriemhilde med megett | 

Ore í Hunnernes Land, da tænkte hun paa, at 
hevne Sigfrieds Mord, og overtalte Ætgel, af 

indbyde hendes Krenber fra-Gurgunderland;ifær 
paalagde hun Geſandterne, at fårmaae Hagene 

til at komme. Brødrene antoge Indbydelſen, tags 

tet Dagene advarede, dem, og da denne markede, 

at man iffe agtede hans Advarſel, vilde heller ikke 

han blive tilbage.  Følget beſtod af 1000 Riddere 
og 9000 Svende. Da de reifte drømte Dronning 
Ute, at alle Landets Fugle vare-dede… Ved Do 

nau ſpaaede Havfruer deres: Undergang. — Da de ei 

kunde komme over Floden, lokkede Hagene en Far⸗ 

gemand til ſig, ſlog ham ihjel, og overſatte paa 

hans Baad 10000 Mand paa cen Dag. J Baie⸗ 
ven beftode de en Kamp; í Pasſau bleve be vel 

modtagne af. Biffop Pilgerin, og í Bechlaren tro, 
lovede Markgrev Ruͤdiger fin Datter: með Gifelher, 
Giinshers Broder. 
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Da Burgunderne eller, ſom de ligeſaa ofte 
kaldes, efter af Skatten var bragt til deres Land; 
Nibelungerne kom til Hunnerne, bleve de godt 
modtagne, af Etgef, men Dieteri advarede. dem . 

at vogte fig for Chriemchilde; de affagde derfor ikke 

deres Vaaben. Forgieves forſogte Chriemchilde 

at lade Hagene overrumple, han. og hans tappre 

Staldbroder, Volcker Spillemand, vare ſtedſe rede 

til Fegtning. Dieterich vilde ei anfalde dem, men 

Etzels Broder Blodel lod fig forlede af Chriemchilde 

til: at angribe Burgundernes Svende i deres Her⸗ 

berg. Blodel falde, men alle Svendene nedfabs 

ledes 9000 i Tallet. Deres Anfører, Hagenes 

Broder Dankvarth, flog fig igiennem til Kongs⸗ 

Hallen; og bragte Budſkabet derom. - Gtrar greb 
Hagene Chriemchildes og Etzels Gan, den. lifte 

Ortlieb, og afhug hans Hoved, dermed begyndte 

Blodbadet í Galen „ font. fortfatteð, indtil Dieter 

vid, Der ei greb fif Vaaben, með fin færfe Stem⸗ 

me paabod Stilhed, for at ſkaffe fei Udgang til 

Etzel Chriemchilde og Ruͤdigers Skare; alle de 

andre Hunner bleve drabte, 7000 í Tallet. Mark⸗ 
grev Iring af Danmark faarede Dagene, men blev 

fældet tilligemed tufinde Riddere „ fom með ham 

vare trængte ind í Salen: Chriemchilde tilbod fine 
Brødre frit Leide, naar de vilde give Hagene i 

E 

% 
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hendes Bold, ba hurt erholdt Afflag, lod hun 
Galen ſtikke í Brand, men Ilden kunde ikke fors 

| trænge dem af Steenhvælvingen , og 1200 un. 

ner, der havde vovet af antafte dem,” maatte bøde . 

med Livet. Marfgres Ruͤdiger, der hidtil ei. havde. 

villet ſtride mod fine Gieſtevenner, blev nu ægget 

af Chriemchilde til at giore Anfald; han dræbte 
Gernot og mange Nibelunger, mett faldt fels med 
alle fine Folk. Dieterichs Stridsmand vilde; trods 

deres Herres (Forbud, hevne Ruͤdigers Død, og 
fornyede Kampen. Af dem: alle var Hildebrand 

den enefte, der undkom ſaaret, men nu ftode og 

af Mibelungerne Guͤnther og. Dagene ene tilbage. 
Da væbnede Dieterid fig, gif med Hildebrand ind 
i Galen, og efter en lang Modftand bandt hart 

baade Guͤnther og Dagene. Chriemchilde fordrede 

nu fin Skat af Hagene, denne negtede át fige det, 

faafænge een af hang Herrer var í five. Strax 
foð Dronningen: fin Broder halshugge, og vifte 

Hagene hans Hobed. Nu veed ingen, fagde dene | 
te, hvor: Skatten ligger uden Gud og jeg; for 
dig Uhyre bliver den ſtedſe forborgen. Som Chriem⸗ 

childe hørte dette, greb hun Sigfrieds Sværd, og 
dræbte dermed Dagette, hvorover den gamle Hile 

debrand blev faa forbittret, at han — til og ned⸗ 

hug Chriemchilde. 
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2. Gåmmenligne vi Digtetð her. fremftilte Sang 

med Volſungaſagas Sndhold, ſee vi, at Hovedbe—⸗ 

givenhederne, Sigurds AXgteſtab, hans Død og 

ſammes Hevn, ere meget overeensſtemmende i. beg⸗ 

ge, ligeſom og Sigurds Karakteer den ædle men 

uforſigtige Helts, „er troligen holdt vedlige, Men. 
Sigurds Forfadre forefomme ſlet ikke í Ribelun⸗ 

genlied, den tydſte Siegmund er heel forffiellig 

fra, den nordiſke, og adſtillige Biperfoner, Rei— 

gin, Fofner, Griper, Heimer nævnes ei. det 

tydſke Digt, hvorimod. dette -tilfsier mange andre 

i Norden ubekiendte, fornemmeligen did 

Ruͤdiger og Molder. 

Hovedperſonernes Nabne ere paa en Dinlects 

forfEielligheð nær de famme, undtagen at Guðruneð 

Maon.er efter det. tydſte Gagn bleven forvexlet 

með Moderens Grimhilde eller Chriemchilde. Hun 
fpiller i Den nordiffe Saga en Doveðrolle, ſom Den, 

der ifelge fin formeentlige Klogſtab ved at iffiænfe 

en Trylledrik, førft fil Sigurd, fiden til Gudrune, 

er bert paafolgende Ulykkes Stifterinde ; iſtedet for 
af Moderen Ute er í det tydſte Digt en god gam⸗ 

wel Kone; der ligeſaa lidt, fo Sigurds Fader 
Sigmund udretter noget. Men í det Gudrune fif 

Grimhildes varslende Navn (af grimmr, grim⸗ 

mig eg hildr Krig) maatte hun tillige fremſtilles 
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ſom den hevnende Furie. Fordi man nu betrag ” 
fede hende ſom Aarſagen til Niffungernes Neder⸗ 

lag, havde Attila intet at forrette, og bleb ikkun 

fil en gammel Konge, der lod fin Kone raade, 

hvorimod det nordiſte Sagn giver ham en langt 

mere indgribende Rolle, ved at fade hans Higen | 

efter Gtatten blive Anledningen til det — Sor⸗ | 

geſpil. 
En anden vigtig Forſkiellighed i Henſeende 

til Hovedperſonerne er, at Sigurds Morder er 

efter det nordiſte Sagn en af Gudrunes Brødre, 

efter det tyðiFe en af Brødrenes Riddere, maaſkee, 

fordi Gunnar var bleven identificere med den bure 

gundiffe Kong Gunthar, om hvis tappre Kriger 

Hagano fra Troja, der var et gammelt Sagn *). 
Paa ham overførtes det mefte af hvað der í bet 

nordiſke Gagn fortaltes om begge Brødrene Gut⸗ 

form og Hogne. Deraf fulgte, at í det tydſte 

Digt, Gernot, ber fvarer til den nordilfe Gut⸗ 

form, ikke kom til at ffaae í nogen nær Forbin⸗ 

delſe með Hovedhandlingen, og at Hevnen bleb 
langt unaturligere efter den tydſte Fortælling, end 
efter den nordiſte; thi uagtet Gudrune opvakker 

Nædfel fem en Medea; vifer — ſig 

*) See bet forhen ér Digt de ye expeditior 
ne: — 
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endnu" ameuneſteligere Hun ponſer tretten Sar 

paa Hevn, og efter at have lokket Hagene til ſi ſig 

i Brodrenes Folge, kan hur iffe fane ham fældet 

paa ander Maade, end ved at lade 9009 uſthl⸗ | 

dige Ridderfvende, hendes egne Landsmænd, ned⸗ 

ſable, blot ſom Loſen til en Kamp, der maatte 

medføre hendes egen Slagts Undergang. Gudru⸗ 
ne derimod, efterat have ſeet alle fine Frender 
ffiændigen forraadte, og fig felv forhaauet af ett 

fyrannige Atle, udøver firar paa Seiersfeſten den 

blodige Giengiæld over Atles — og fi it Goitó 

arrige Kiender. 

Brynhildes Stolthed er udhævet baade i bert 

tyðfte og beit nordiffe Digtning; men "Sent ſidſte 

giør tillige Brynhilde til en tragiſt Perſon, ved 

hendes ulykkelige Kierlighed til Sigurd. Denne 

Kierlighed kunde den tydſte Digter ikke fremſtille, 

thi dette havde ledet ham hen til Sigurds for ſte 

Beføg í Flammeborgen, hvilket han ſom mythifft 

maatte ifølge fit Digts hele Tone gaae forbi. Dog 

hår Digteren ikke ganſte kunnet ſtille Brynhilde 

ved alt det Vidunderlige. Hun regierede over et 

Fabelland, hendes Magt var ſaa ſtor, at z0000 Kri⸗ 
gere vilde intet formaae derimod, hendes Fardig ⸗ 
heder og Styrke overgikkes alene af Sigurds. Saas 

ledes gav den tydſle Digter hendes Udvortes be 
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fraft, Staben tillagde hendes Aand, og ledes 

des derved til at udmale Kataſtrophen, der ſtaf⸗ 

fede Sigurd Ringen, paa ett langt grovere. Maade, i 

end. det ældfte novdiffe Sagn, der iffe kiendte tig 

nogen Datter af, Sigurd og Brynbilde, og ſtedſe 

lader det dragne Sværd blive liggende mellem begge. 

J de eddiſte Sange er der, noget. overordentligt ved 

Brynbilde ; ogſaa i hendes Død. J Nibelungens 

{ieb , hvor den Styrfe, der udmarkede hende, veeg 

| bort, da hun var. bleven. Guͤnthers Gemalinde, 

for ſbinder hun fra Skuepladſen, ſaaſnart hun havde 

ved ſin Stolthed og Hevnelyſt foraarſaget Sigurds 

Død; ikkun tilfældigvis erfarer man *) at hun 

———— Niflungernes Rederlag. Dette Mis⸗ 

forhold mellem den æventyrlige Maade, hvorpaa 

den tydſte Digter indfører Brynhilde, og Rollen, 

han ſiden lader hende ſpille, vilde neope habe fun⸗ 

det Sted i en faa god Digters Værk; hvis han ei 

havde havt det gamle Gagn for fig, fom ban, hver⸗ 

ken ganſte kunde forlade, ei heller tage mere der⸗ 

af, end hoad Der. ri pasſede il bet. Deles 

ene; ; | 

Den famme Mangel paa poetifF Holdning 

fporeð endog i Sigurds iftorie. Hang mærfer 

ligfte Bedrift var, at han havde erhvervet Nifluns 

Niebelungenlied 18 Abent. V. 4416 Klage 2862. 
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gernes" Stat. Denne, flige. fiden, oftere omtalt, 

Den hentes efter Sigurds Dad til Vorms, og tile 

ſidſt vil. Chriemchilde forgieves udfritte Dagene, om 

dens Skinleſted. Men alligevel griber denne Skat 

flet ikke ind i Begivenhederne, fan Den ligeſaagodt 

kunde have været udeladt af Digtet, uden at ſam⸗ 

með Gang derved var bleven forandret. Ikkun 
Guͤnthers Ded kunde ſynes narmeſt foranlediget 

ved Chriemchildes Begierlighed efter igien at erholde 

Skatten, men denne Død var dog efter Digtets 
hele Plan. nødvendig. Man begriber derfor ikke, 

hvorfor Digteren fortæaller ben vidunderlige Maade, 

hvorpaa: Sigfried vandt Gkatten, det eneſte Sted 
i det hele vi #00 K enver og fþbæege is 

om Sigurd *8 OM af navne denne, uden tila 

lige at omtale hans Sfat, J det nordiſte Sagn - 

derimod ev det juſt den over Skatten hvilende For⸗ 

bandelſe, Der. knytter Begivenhederne til hinanden. 

J Beſtrivelſen sver Niflungernes Reiſe til 
Etzel forekommer det Trak, at Hagene ved Do⸗ 
nan lokker en Bærgentand over Floden, ſlaaer ham 

ihiel, og i hans Fartoi overſtiber den hele Krigs⸗ 

Bær, hvorpaa han ſlager Bartsiet í Stykler. Denne 

Bærgejolfe der roedes af cen Mand, pasſer ikke godt 

fom enefte Føvfelftib, for et Krigshar paa 10000, 
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heller ikke ſyntes ber Grund til at frygte fot, af 
Krigsharen ei igien ſtulde funne komme tilbage over 
Floden, fordi dette Tille Fartoi var fonberflaaet. 

Efter Volfungafaga derimod er det naturligt, at 
Ginkungerne med deres fane Ledfagere kunde rum⸗ 
mes í ben ſamme Baad, og bet er en kraftig Skil⸗ 

dring af den Iver, hvormed de begyndte den Meir 

fe, de eengang havde befluttet; naar det hedder, at 

de toge faa ftærft i Aarerne, af Aarepindene ſprand, 

Wortsiet blev fiølbrudt, og de efter at være ſprung ⸗ 

te í Land, iffe engang bekymrede fig om at fafte 

giote Baaden. Man funde heraf ledes til den 

Kormobning , at Digteren havde overført nogle 
Fræk af den Skildring, hvorlunde Giufungerne 
fatte over Rhinen, paa deres Donaufart, og min⸗ 

dre heldigen forbundet denne með ef Angreb paa 
; Fargemanden, for derved at hidlede SER om 

—— Anfald. 

"Det Anførte- tyder allerede hen til, at be 

nordiſte Sagn fremſtille disſe Begivenheder i en 

langt ældre Form end den, hvori det Nibelungens 

lied ſees at fremtræde; flere baade indvortes: og 
udvortes Grunde giore det upaatvibleligt. 

Det nordiſke Sagn begynder ligeſom bert greſke 
Mythe fra Guderne ſelb, og følger en Helteſlegts 

Skiebne til dens fuldkomne Undergang. De eddis 

/ 
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ſte Digte udgiore en Kreds af kortere Stykker, deg 

"Hver for ſig udgisre et ſelvſtendigt Heelt. Disſe 

ere ſaavelſom Volſungaſaga kortfattede, fulde af 

ſterke Trak og af radſelfulde Begivenheder, noie 

knyttede til hinanden, hvor intet ſtager overflødigt; 

intet: ſom jo og fot fin egen Skyld funne præge fi fig 

i Erindringen; og faaledes maatte bet være, hvis 

Mindet. igiennem mange Aarhundrede mundtligen 

ſtulde forplante fig. 

Det tydffe Digt ſtildrer en — ſtor Kata⸗ 

ſtrophe, og peger hen til eu Deel andre dermed fore 

bundne Gagn. „Det er et funfimesfigen ordnet 
Epos, hvor Læferen fættes. ind midt í Begivenhe⸗ 

derne,. hvor en. Mængde Biperfoner føres ind paa 
Skuepladſen, og betydelige Epiſoder findes, der, 

Sammenhængen uffadt, kunde tankes borte. 
S den nordiffe Sagnkreds findes intet Spor 

af Kriſtendom. Odin fremtræder værdigen, Def 

er den ubsielige Skiebne, der ved Andvars Ring 
har indviet hele Volfungeflægten til Undergang, og 
WMangt et Farafterifft Trak fremftiller den novdiffe 

GHedenolds Eiendommelighed. 
J Nibelungenlied ere alle Kriſtne undtagen 

de hedenſte Hunner. Det er paa Veien til Kirken 
at Dronningerne trettes om Raugen. Ridderti⸗ 
dens Sæder blive troligen ſtildrede. J Turnerin⸗ 

í 
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gen viſe Heltene deres Kraft, vg et heelt Aar 
mane Sigurd tøve i Vorms, inden han Far fane 
fin Elſtede at fine.” Intet fært, for de ældre Rid⸗ 
derromaner fremmed Træk, peger hen til Mindet 
dm en founden Tid, ingen overmenneſkelig Magt, 

| uͤndtagen Sigfrieds Kappe, griber virkſom ind i 

Begivenhederne. Derimod fremſtilles disſe med 

Oberdrivelſer, Hvortil det nordiſte Sagn intet 

kiendte. Den kiekle Sigurd fif í det thdſte Digt 
en Hud, der havde Hornets Haardhed, hang 

Guld, fom efter Sagaen Heſten Grane kunde bære 

ha fin Ryg, bled til en Stat, der udgiorde 144 

Vogniæs. I Volſungaſaga Kap. 15 dræbe Giu⸗ 

kungerne i den forfte Fegtning 20 Riddere, eft 

RNiebelungenlied 7500 Mand. 

Til biðfe indvortes —— de nordiſte 
Digtningers hoiere le komme Be afgibrende uds 
vortes. De eddiffe Sange kunne ikke „efter det 

forhen: førte være yngre end Det niende Sekulum, 

derimod fan Nibelungenlied, fom de tyðffe Lærdes 

" nderfogelfer Have iift iffe være ældre end Ber 

i gyndelfen af det trettende Aarhundrede, baade með 

Henſyn til Sprog og Judpold, Rusſer, Ungarer 

og Polakker blive nævnte ; hooraf de toeude forſte 

ikke optraadte før Enden af 900, og" bé ſidſte ei 
før i Dér elleote Aarhundrede blebe beklendte. Vien, 
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forſt bygt Mar 1162 nævnes flere Steder *. Re 

diger, Markgreve af Pechlaren levede frå gir til 

977, og Biffoy Pilgerin af Pasſau, der forefonis" 

mer í Digtet fom en, der bevertede Niflungerne 

paa deres Reiſe, døde 991. En Tid fang maatte 

bóg imidlertid forløbe, inden endog en Digter funde 
med et Sfin af Rimelighed fremftille disſe Mænd, 

famtibige með dem, der flere hundrede Mar i For⸗ 

veien vare døde, | 

Der maae vift nof have tel mange old⸗ 

tydfke Folkeſange om denne Sagnkreds, hoilke, at ; 

flutte efter Analogi, have ligeſom de ſpanſtke Roman⸗ 

zer, de ſtotſte Ballader, de eddiſte Sange og færoiſte 

Dveair ſkildret enkelte Scener af Det ſtore Drama, 
vel og ſtundom í flere med hinanden forbundne Dige 

finger fremſtilt en heel Kreds af Begivenheder. En 
Folkeſang derimod, hvilken, ſom Niebelungenlied, 

ſtulde udgisre et fammenhængende Deelt paa helte 

ved 10000 Linier fan iffe tænfes. Alle Folkeſange 
mangle desuden den epiffe Rolighed og Vidtloftig⸗ 

hed; alle have de hurtige Overgange, der ere frem» 

mede for den epiffe Grundtore Hertil kommer, at 

de Sange, der i Niebelungenlied ſtulde være fátt ; 

fede; maatte ifølge det forhen Unførte dprindelis á 

gen have været digtede i meget só Ziððak 

75 V. 4661 # 4669 , 5458, 5475, sið, 
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dre, at í def mindſte 400 Mar maatte være heit“ 

rundne melſem Affattelſen af de ældfte og yngſte, i 

men. en ſaadan Afſtand mellem de enkelte Des 

les Affattelſestid vilde giste den Enhed, der fin—⸗ 

deg i hünt Heltedigt bande í Henſeende til Form 

og til Indhold aldeles” ubegribelig. Bel fornyes 

og ligeſom gienfødes Folkeſangen iðeligen veð mundts - 

ligen af forplantes, mei juft bet mundtlige Borer 

drag af de enkelte Sange pleier ikke i Tidens Længde 

neie at holde fig til det ſamme hiſtoriſte Stof, men 

fra forffiellige Sider at udlede det, ſaaledes ſom Til⸗ 

fældet har været med Mythen om Sigurd Fofnes 
Bane. Bilde altſaa en ſenere Digter blot forene eit 
ſtor Mængde gamle og nye Folfefange, henhørende 

filen Sagnkreds, vilde han ſnart finde, at dette! 

iffe uden en Omarbeidelſe var mulig, Dette le⸗ 

der os altſaa til af betragte Digtet om Niebelun⸗ 

gerne, fom en enfelt Mands Bearbeidelfe af de 
gamle Folkeſange, hvis Forfatter troligere end ele 
lerð pleiede at fee, fulgte de gamle Sanges Inde 

hold. Heraf fan man forflare fig, baade denne 

Digtnings færegne Fortrin for den tydſte Middel⸗ 

alders ovrige Frembringelſer, de mange Forſkiellig-⸗ 

heder i Texten, Haandſtkrifterne fremviſe, og at 

Heltedigtets Forfatter er bleven, ubekiendt. Fordi, 

han nemlig n noiere end de øvrige Digtere holdt fig 
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til de gamle Digte, blev Emnet mere poetifEt, Be 

"handlingen mere populær, og Da faa mange fiendte 

Indholdet, kunde enfelte Forandringer í Affkrif⸗ 

ter deſto lettere finde Sted. Forfatteren fela blev 

mindre beromt, fordi man mere betragtede ham ſom ; 

Omarbeider af det Gamle, end ſom Digter af nos 
get Nyt *). | 

"#0 ff alt dette flyder den merkelige Forſtiel imel⸗ 

lem Niebelungenlied og de eddiſte Sange, at hiin 

í fin nærværende Form var Kunſtpoeſie, disſe Ras 

turpoefie **). J hin hadde Reflexionen ledet Digter 

ven til af en Mængde Folfefagn eller Folfefange 

at udvælge Det Srof, hart fandt værdigt fin Ber 

geiſtring, og til at omdanne det efter fin Tidsal⸗ 

ders Smag. J disſe havde Skaldene, for Íyttebe 

til Nordens ældfie Sange om (Begivenheder, ber 

— 

J meget hidhorende findes ſtarpſindigen udført fra 
forſtiellige Synspunkter af bon det Hagen ihaus 
Fortale til Udgaven af. Nibelungenlied in der ála 

teften Geftalt. 2 Aufl. S. X—XXIV. og Grima 
merne i altdeutſche Waͤlder io $. 1815 S. 145 f. 

++) Om denne Mobfætning, fEiondt anvendt paa en 
anden Maade, fre: úber dre Entftehung ber alt⸗ 

deutſchen Poefie í Daubs og Greugers Studien, 

4%. 6. 110.. 

Sagabibliothek, 2 Bind. 2 
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mægiigen grebe Hierterne, villet tilfredsſtille deres 

Trang til at qoæde om de ſamme Bedrifter; 

J Nibelungenlied er Stofſet í. det Hele 

romantiſtt, i de; eddifte, Sange mythiſtt. J 

hint ser. en Mangde forſtielligartede Sagn ens 
ten tilfældigen eller vilkaarligen bleven forbund⸗ 

ne. Disſe omfatte en vis Kreds af Begivenheder, 

mundtligen forplantede fra de aldgamle Tider, font 
ved Hiſtoriens Gang og Oldtidens Synsmaade fys 

nes af være nodvendigen beſtemte, og ingenlunde 

erkiendtes af Samtiden for at være en Gienſtand 
for — Digtning. 

Set lignende Forhold til det. nordiffe Sagn 

ſtiaager st Digtet Hernen Sigfried. Der læfes, 

hvorlunde Sigfried forſt íþielflaner een Drage, 

derpaa en heel Rede af Lindorme og Drager, í hvis 

ſmeltede Skal han bader fig; at han beð en Dværge 

konges Hjelp overvinder Kampen Kuperan, der 

havde Nøglen til det Field hvor Kong Gibichs 

"Datter sat indſpærret, og ihielflaner Dragen, der 

havde ført hende fort, ſamt 60 andre Uhyrer, at 

han derved tilfældigviis erholder Dværgen Niblungs 

gamle Skat, með hvilken tilligemed fin Prindfesfe 

hån rider til Vorms at holde Bryllup, men fafter 

” Guldet i Rhinen, forði Dvergen havde ſpaaet ham 

at ban fun fulde leve i g Aar. Han bliver dræbe 
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formedelft fine. Svogres SØN af le Hogs 

ne ſtikker ham ihiel. 

Bi fee her, tydeligen |. SD AN, ett "fenere 
Borfatter har forgvaflet et „gammelt Rmne. Kam⸗ 

pen med den over Guld rugende Fofner er bleven 
udſoundet til en Rakke intet ſigende Begtninger, og. 

Efatten et atter ber bleven. ganffe betydaiugsles 

Toget til Brynhildes Borg, der i Det nordiſte 
Sagn har noget ſaa aldeles fæteget, er her bles 

vet en Gientagelfe af en í Ridderromanerne almin⸗ 

delig Kamp med en fæl Jette om. en deilig Priud⸗ 

ſesſe, og det meeſt Udmerkede i Sigurdé Hiſtorie 

forfvinber. ber, i def man lader den Prindſesſe⸗ 

han befrier; være den famme, han fi ſiden ægter. 
Flere Træk ere laante af Heldenbuch f. Er. om den 

den lille, Dverg, der underſtotter Sigfried, og 

om Otnits Pantfet. Ligeſom nu alt dette paa den 
ene Side vifer den fenere Behandling af et gams 

melt Emne, ere der paa den anden Side í Dige 

tet om den hornede Sigfried flere⸗ for Niebelungen⸗ 

lied fremmede Trak, der pege hen til Def norðiffe 

Gagn: at nemlig Gigfrieb opvoxte uden at fiende 

Vader og Moder, at hans Skiebne bleg ham fpaaet, 

at han lagde fim hele Skat paa en Heſtes Ryg: og 

at det var Svogeren Hogne, fom dræbte ham. Alle i 

Ted ak? P 2. á 
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disfe Træk ſtaager efter det nordiſte Eagn i nødven, 
dig Korhindelfe með det Dele, fjer blive de fun 

3 filfældigviis nævnte; de antyde, af Digtet om Bert 

hornede Sigfried er en vilkaarlig Behandling af 

et Wi mune ; ſom er ældre end Niebelungenlied, og 

at idenne dets ældre Born har havt meget tilfælleds 

med Sagnene i Rorben. | 

Bi have flere Spor til ælögamfe tydſte Digte 
om denne Sagnfreðð. Bel kunne ví íffe anſee 

det Vidnesbyrd for gyldige +), ifølge hvilket Bis 

ſkop pilgerin i Pasfan fulde af Kierlighed til 

fi: ne Syſter botn/ Gunther og hans Brodre, have 

ladet fi n Skriver Conrad optegne alt dette paa Las 

tin, thi lebede Pilgerin længe efter Attilas Tid, 

maae det Befentlige i Efterretningen nodvendigen 

være falſtt. Det ér desuden et ikke ſieldent Paa⸗ 
fans hos Middelalderens romantiſte Forfattere, 

; at anføre et opdigtet latinſkt Skriſt ſom deres Diems 

mel, Men vi have andre Bevifer for, at Digte 

om Sigfried og Samtidige for Nibelungenlied ha⸗ 

ve været í Dmlob. a dette felv omtales Sigfrieds 

Ungdoms Beðr ífter ſom meget berømte, og Hor⸗ 

hert Sigfried biſet hen til Digtet ot Sigfrieds 

Bryllup. ðe. Dr, Vóðstar har" ryfi indigen viiſt 
Á 35 3! 44 

*) Die Klage 3. 4539 — 4557. 
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hvorledes felve Nibelungenlied. i ſin nervarende 

| Form fynes, af bære, ef Preg af at være ſammen⸗ 

ſat af en Rakke af Brudſiokker ſom endnu kun⸗ 

ne paaviſes hð Bi have ovenfor feet * at ælde 

gamle Sange, endnn ere tilbage om, tvende i Digs * 

tet forekommende Perſoner, Hildebrand og Val⸗ 

ther af Spanien. Dieterich var: berømt i tydſte 

Almueſange i det tolvte Aarhundrede KR), Sif Bøg 
ghndelſen til Blomſterballaſaga, fom Meſter 

Bioern, Domderre i Nidaros hørte opleſe paa 

tydſt ved den norſte Prindſesſe Chriſtinas Formæ⸗ 

ling með en ſpanſt Prinds 1258, fan man flutte 

at deh Gang maa Gamfon den Magtiges, Er⸗ 
manreks „og Thidreks Hiftorier have været Tilhs— 

*) Tarl Lachman úber die urfprungliðe Geftalt ber 
Gedidte von die Micbelungen Noth 1816. 

#*) Ghronicon Qvedlinburgense fra det tolvte Wars 

hundrede fíger: hic est ille Thiedericns, de qvo 

„cantabant rustici. . See Grimm úber ber Entſte— 
hung ber altdeutſchen Poeſi í Creutzers Studien 

4 B. &. II. Dette Sted, ber dog har noget 

Anſeende af et fenere tilføjet. Glosſem, er bet 

eneſte af de anførte, fom her vedkommer ogs. De 

øvrige Gteber ere nemlig. hentede af ſenere £rø, 
niker, der juſt fage Henſyn til be tomantifte” 

Digte Heller ikke vedkommer os her de Steder, 

hvor ſelve Nibelungenlied citeres i andte romgn: 
tiſte Gange. 
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tertte befiendteð). Endnu vigtigere er et Sted hos 
Saxo, hvor denne i Enden af bet tolote Aarhun— 
drede ſtriver, at da den danfke Kong Nielſes Son 

Magnus vilde lumſkeligen 1131 overfalde Ben ad⸗ 

le Knud Lavard, og fó ham indbyde til et Stev⸗ 
nemode veð en farife Banger på: Medvider i Game 

menfoærgélfén; havde Sangeren **),' for at adva— 
té den, farilfe Gæðer yndende, Hertug mod hans 
Brændes Soig, uden at bryde Tabsheds (Eden, 
han havde aflagt, iftemt ett ſtion Sang om Grim⸗ 

— 

#) 

#9) 

Om Formælingen imellem Chriſtina, en Datter 
af Kong Hagen Hagenſen, og ben ſpanſke Prinds 

Philip, ikke forn der ftaaer i Blomfturballafaga 

Prinds Henrik, findes udførlig Beretning i Has 
gen Hagenſens Gaga K. 294 og udtog deraf hos 

Torfæus hist, Norv. P: 4. S. 275-282, 

) Lib. 13 S. 239. Magnus Canutum per conjura- 
torum gvendam , genere Saxonem, arte canto- 

rem, sine arbitris sibi obvium venire jubet — 

"Cantor, qvod Ganutum Saxonici et ritus et 
nominis amantissimum seisset, cautela sensim 

instruere cupiens, cum jurisjurandi religio, qva 

minus id ageret, obstare videretur, qvia liqvi- 

do nefas ducebat, sub involucro rem prodere 

conabatur, Igitur speciosissimi carminis contex- 

"tu notissimam Grimildæ erga fratres perfidiam 
"de indústria memorare adorsús fim osæ frau- 

ia exemplo similium ei metum ingenerare ten=. 
tabat. 
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hildes overalt bekiendte Troloshed mod hendes 
Broðte, af han ved et beromt Erempel paa Svig 
kunde (05 Hertugen væffe Frygt for en lignende 

Medfart. Bi lære ikke blot heraf, hvor befiendte 

disſe Tildragelfer vare i det tolvte Aarhundrede, 

og at der om dem gaves. yndede > tydTe Sanger , 

men: tillige fee. vi her allerede, det Punkt beftemt 
angiver, hvori det tydffe Sagn ferner fg fra 

def norðiffe, í det Grimhilde angives ſom den, 

ber var trolos mod. fine Brødre. 

Til disfe faae Efterretninger iudffrænfer fig 

alt, hvad vi vide om de ældre tydffe Digtes Ber 

ſtaffenhed, og. dette er meget for lidet til deraf at 

Æunne dømme beftemt om deres Forhold til de novs 

diſte. Da imidlertid ſelb de ældfte Digte ſynes 
ifolge Sangen om Hildebrand, at forbinde Dies 

terif med Attila, og denne uhifioriffe Forbindelſe 

ev fremmed for det gamle nordiffe Sagn; fynes 

fel den ældfie Form, hysri de tydffe Sagn frem: 

træde for os, at være yngre end den; der findes i 

de eddiſke Sange. 
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Din ben hele. Sagnkredſes Dprin 
delſe og hiſtoriſte Betydning. 

IM aaftee funne de noiere Underſogelſer af disſe 

Digtes hiſtoriſte Grundvold lede til et beftemtere 

Reſultat, ſaavel í Denfeende til deres Herkomſt ſom 

Tidsalder Det er ovenfor viift, at fun et ſvagt 

Baand tiptteðe Sigurd til ben nordiſte Hiſtorie, 

og Navnene Attila og Thidrek ſynes at pege hen 

til en fra Norden fiern Skueplads. 

Af alle de Perſoner, Ber fremtræde í denne 

Sagnkreds, er ingen beſtemtere betegnet end Me 

tila. Man fan iffe omtolble, at den hunnifte 

Kong Atle i Eddaerne, at Hunnernes Kong Ezel 

i Nibelungenlied er hin Mavnfundige Svobe for 

bet menneſtelige Kion. De tydfte Sange fætte 
hans Rige i Ungarn, og de nordiſte forlægge det 
ligeledes til et fiernt ſydoſtligt Land. Hans Bros | 

der Bleda*) er Blødel í de tydſte Digte *). 

Dans forſte Gemalinde Erka í Vilkinaſaga, Her— 
* 

Ni 

Prosper Chronicori S. #49 edit, Paris in Fol. 

Priscus de legationibus. Blandt script. - hist. 

X bygant. vol. í Sé 48. 

*t) "Klage B. 949, 11606. 
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Kia i Guðrunarqviða, og Helke ide tydffe Dinte, 

far megen Ravuelighed með Cerca eller Reka, 

der ifølge Priscus (5. 63, 68) var Attilas 

Dronning „ ligefont .og Grimhildes Navn erindrer 

om Ildicos ), den Piges, i- hvis Arme Attila 

pludſeligen dode. Ezels ſtore Magt pasſer godt 

paa Den hunniffe Erobrer, og at den í Polygami 

levende Nomadefyrfie tillægges et prægtigt Þat 

lads og. en Dronning, er ikle ſtridende imod Hi⸗ 

ſtorien; thi ogſaa Priscus taler „om doen ſtore 

Borg af Tre (S. 58, jevnfor Jornandes Kap. 

34), vori Attila boede, og om en af hans Hu⸗ 

ſtruer, der beværtede Geſandterne, og ſyntes ene 

at være Dronning (S. 63). i 

Men ville vi nu anftille Sammenligning 

imellem det, Hiſtorien fortæller om Attila, og 

hvad Digterne. qvað om Atle, eller Ezel, finde 

vi fun tvende hiftoríffe Trek, der have en fiern 

+) Tornandes cap. 49. Thwrocz figer enbog i fin 
, ungarffe Krønife Kap, 23 S. 77 i Schvandtne- 
„Ti script rerum Hung. at Uttila havde ægtet em 
tydſt Prindſesſe ved Navn, Kremheylch; men 

dette Vidnesbyrd betyder ikke meget, da det er 

rimeligere, at Forfatteren har hentet benne Efter 
retning fra be tybife Ridderromaner end fra te 
garffe Folkeſagn. 
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kighed med Saguenes Indhold. Det ene er, at 
Atkila odelagde i Gallien den burgundiſtke Konge 

Gunthahar med fin Slægt og hele fin Hær”), Det 

anbet, at efter Attilas pludſelige Dod beð" Bryl⸗ 

luppet med Ildico, ſom et Rygte giorde til Atti⸗ 

las Morderſke *,), opkom der Strid mellem hans 

Sonner, hvoraf en Deel af de obervundne Folke⸗ 

ſlag føje Anledning til at giore Dýrer , under 
Anforſel af Ardaäricus, Gepidernes Konge. J 

den redſomme Kamp, ſom derved opſtod, bleve 

30000 drebte tilligemed Ellae, Attilas aldſte 

Søn] bé ovrige mødtes til at flygte til Bet forte 

Dav**%), Disſe ir dk ere tig ſaa⸗ 

Prosper Aqritanus Ghronicon S. 745: edit. Pa- 
ris 1711, 

"7)""Marcellini VA chronicon S. 34 ed a! 

si di g- Attila — nóctu mulieris manu cultro= 

ugve confoditúr, qvidam vero, sangvinis rejectio- 

ne necatum perhibent. | Agnellus liber ag 

cialis Part I cap. 2 hos Muratori Script. 

Iral. T. IL Attila — a vilissimæ mulieris a 

defossus mortuus est. Chronicon „Alexandr. 

Noctu cum pellice Hunnica, qvæ puella de ejus 
nece suspecta habita, dormiens exstinctus est. 

9 Thwrocz anf. Gt. S. 77 kalder Ardaricus Ala⸗ 

Jil darius, gist ham mob Jornandis Beretning til 

en Gøn af Kreimheylch, og lader ham. faae Un: 
derſtottelſe af Dieterið af. Verona, altſammen 

med Henfyn til be tomantiffe Gagn- 
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bin mes' Henſyn til Aarfaͤger væfentlige Die 

bigheder og Folger aldeles forffieflige fra det ſom 

tkaade de tydſte og nordiſtke Digtninger fil 

bre. Gunthahar falde 1 anket Keibe Et Ga tiet, 

ilke i Attilas Borg," fat Adieds Gif⸗ 

fæði með“ Attila.Ildied ſynes at have 

vætet af hine” Betfomft, hun ffifbreð af Sr: 

nandeð) fotn en ung bluferdig Pige der ſynes 

endos af Hunnerne ſelv at Berk bleben anſeet fot 

aſthidig i Kongens Dødt). "Det bar aldeles tffe 
efter hendes Anſtiftelfe, men en Følge af egen 

hi tg at Attilas Sønner, indbyrdes ueni— 

bleve angrebne, og får ftørfte 3 Delen” ikke 

— men forjagne. Attila felb, den gruſom⸗ 

me Erobrer, der dode í Manddommens Kraft, 

ſtildres i Digtene ſom et ſpag Olding, í be nor⸗ 

diſte Digte rigtig nok ſom pengebegierlig, men Í 

de slagi forn — Monne ikke det Minde; 

+) " Denne Beretning af Fornanbeð Kap, 49, hvem | 
oðfaa Gasfiobor følger í fín Kronik⸗, et ſtottet 

… paa bet fiffrefte Vidnesbyrd, bet af Gefandten 

" Priscug, ber bedre end nogen anden kunde faae 

Underretninger fra det hunniffe Hof, hvor Han 

felv havde været. Det er og í fig felu. timeligft. 

Bar Attila. død ved en Gammenrottelfe, vilde 

Urolighederne førar have udbrudt, men disſe op: 

kom førft en Tid efter hans Ligbegiængelfe. 
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Attila efterlod fig. hos. de mange Folkeſlag, han 
han havde, ødelagt, været. herfra heelt forſtielligt? 

Drieterich eller Thidrek af Bern. af Amelun⸗ 
gernes eller Omlungernes At, er den tydſte Mið 
delalders Ideal. Jugens Bedrifter ere faa; hyp⸗ 

pigen beſtungne eller. udmaſede med; faa levende 

Farver. „Dan fremſtilles ſeirende i enhver Kamp, 

ſelv den hornede Sigfried maatte vige, ngar de 

modtes; og uagtet han dígefna. | lidet ſom Song 

Artus og kaſer Karl feilan var. — ES ak 

i red. og a lá —* nodes ved denne re Gil, 

dring. til at tanke paa Dfigothernes ber omte Sons 

ge Theodorik af Amalernes*) Slægt, ber efter me— 
gen. Omflakken erobrede Italien. fra Odoacer, og 

naar Ufred truede ham, havde. fit. Køngefæbe i 

Verona. Det ældfte Sagn om, Diererid í Gana 

gen. om Hildebrand , fremſtiller ham juſt í Strid 

med Ottochar eller Odoacer. Slaͤget ved Raben 

(efter Vilkinaſaga Kap. 302 veð Grousport) kun⸗ 

be ſigte til den langharige Kamp med Odoacer ved 

Rabenna. Selo Bet með de Tydſtes Lobtaler 

over Diterið, fot det maatte fi ner lidet overs 

9 Iornandes cap. — — Ama- 

lis serviebant. 
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eensſtemmende Gagn, at þan tilfiðft blev bortfort 

af ben onde Mandy paðfer til Det Pave Gregor 

(Dialsg 4, 36) habbe pryd om Theodoriks 

den Ariancts Gfiebre. " 

Auligebel kan den romantiſke — om 

Thidrek af Bern aldeles ikke forenes med Hiſto⸗ 

rien*). De bigtigſte Punkter nemlig i hans Lev⸗ 

net, Thidreks Forhold til Ermanrek og til Attila, 
af hoilke alt det sbrige afhænger, ere aldeles uhl⸗ 
ftoriffe. Theodorik var fun fire Aar, da Attila 

døde, og Attila blev født omtrent 25 Mar efter) 
at Ermanref fom Olding var omkommet af ſine 

Saar," RNogle Lærde +) have vel forſogt at hæve 

disſe Vanſteligheder ved at antage en ældre Theo⸗ 
dorich der var Attilas Samtidige. Derved hær 

vedes Dog iffe den hele Modfigelfe, thi den fons 

levede með Attila, Funde ei være famtíðig með 

Ermanref. Man indviklede fig desuden í en ny 

Vanſkelighed, veð at Íaðe Bem ældre Dieterich | 

erobre Mom. Hertil fommer; af Vidnesbyrdene 
i 

+)" Allerede Otto Frifi ngenfig har t fín Kronike 5 

ng, bemarket de: sg "Mod figelfer 4 
SFolkeſagnet. * 

„12. Cochlæi vita Theodojiel Tegis ed. Peringskiold 

S. 31, 277, 203. Brøbrene Grimm í Aumark⸗ 
ningerne til deres Udgave af Hildebrande Gang. 

/ 

= 
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omen. faadan Delt ere. aldeles utilſtrekkelige. De 
ere hentede frå den ungarſte Kronike Thwrocz har 
ſammenſtrevet. Han fan ikke have. benyttet, Fol⸗ 

fefagn fra Hunnerne, hoilke jo vare, et, fra hans 

Landsmand ganſte forſtielligt Folk, og hvis han 
bar, havt ældre Kroniker for. fig maa disſe efter 

al Sandſonlighed have, lignet den ovenfor i Anled⸗ 
ning af Hildebrands Kamp med Sonnen anførte 

italienſte Codex, hvortil altfaa juft den romantiſte 
Digtning havde leveret. Stof. Ø 
no: Man behøver ligeſaa lidet at antage flere 

Theodoricher, fom flere Artusſer og Karler. Det 
er muligt, at man har overfort flere Theodori⸗ 

chers Bedrifter paa den ſenere, thi mange gothiſte 

Fyrſter havde jo dette Ravn; men ví fiende intet, 

fom her kunde anvendes, „af de Ooriges Hiftorie. 
Derimod: funne vi begribe, at den oſtgothiſte Kone 

geð Minde kunde vare ved og forherliges. Theo⸗ 

dorichs Rige var vel ikke ſaa ſtort ſom Ermanreks 

hadde, været; men det var det ſtorſte af de dava⸗ 
rende barbariſke Riger; det forherligedes ved at 

have Rom til Hovedſtad, og dets Beliggenhed ud⸗ 

ſtrakte dets Ind ftydelfe baade til Gallien og Ger⸗ 

manien. Men det er ikke blot en Fyrſtes Magt 

| eg eykke, det er iſar visſe perſonlige Egenffaber, 
hev: giore ham „til Folkets Belt, Us Theodorich 
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maa. i, høj. Grad have været yndet af fine. Gothet 
vifte hans fange Regiering over dette urolige Fo 

"og Rigets fnart paafolgende Ødelæggelfe maaezend 

mere have forhoeiet hang Bærd. Er desuden en 

gammel unæont Forfatters Beretning om Theodo⸗ 

rik autbentifE*), bar Theodorich ogſaa viiſt flige. 

Prover paa perſonlig Tapperhed, der vel kunde 

giore ham vardig til at vorde Monſter for de ſene⸗ 

re Tiders Riddere. Hertil kommer endeligen, at 

han af alle de berømte gothiſte Konger levede fer 

neft, imod Enden.nf Folkevandringernes Peri⸗ 

ode; ſaa at hans Minde, derved. lettere, kunde bes. 
vares. At et Par Aarhundrede vare tilſtrakkelige 

til romantiſtt „at. udſmykke en Konges Levnet, viſe 
Sortællingerne om Karl bert Stores Bedrifter. 

— Et tredie hiftorifft Minde í denne Sagnkreds 

ſynes Gunnar eller Gúnthar át være, ifær fom han 
-fremtræðer i ben tydffe Gagnfreðð með Hagene 

fin Bafal. Den burgundlſke Lov nævner blande 
burgnndiffe Konger, ſom have regieret í fierde og 

femte Aarhundrede Gibich, Godomar, Gislahar 
og Gundahar**), í hvilke Mavne vi gienfiende 

#) Cochlæi vita Theod. p. 117. 

"Lex Burgundiorum Tit. 3. De libertatibus sera - 

„VORUM noztroxum — $, qyYos apud regiæ meme- 
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Gunther, hans Fader Gibich eller Giuke, og Bros 

der Giſelher. Der fortælles og i et gammelt far 

ting Digt"), hvorlunde Attila fit en for Stat, 

fom en Kong Gibich í Vorms havde eiet, og den⸗ 

he Skat maatte Hagano, ber ſiden tappert fægtes 
de for Gunther, overbringe til Attila, og í nogen 
Tid forblive forn Gidfel hos ham. "Endelig hede 

ber det, af Bet burgundiffe Konge Gundicar blev 

ødelagt af Attila med fit Hele Fole Aar 431 **). 

| Men nagtc“ gi her ſynes at finde de vigtige 

Puncter optegnede af Gunnars Skiebne, forføine 
der dog ved noiere Underſogelſe disſe Steders ber 
vifenbe Kraft. ” Den Gunbicar, der blev dræbe 

af Attila, findes ei blandt de burgundiſte Fyrſter, 
Lovbogen omtaler; kunde Helter ikke være blever 
opregnet iblandt dem; thi var hele Folket blever 

— % 
„A tr J á ø i 

CO rjæ auctores nostros, id est, Gibicum Godoma- 
rem, Gislabarium, Gundahartum, patrem gvoqve - 

nostrum et patruos, liberos fuisse constiterit 

si. #2 2 in eadem libertate permaneant, 

#)- De prima espeditione. Attilæ ed. Fischer V. 51, 

469. 
) Prosper Agvitanus. Chroré S. 745 ————— 

Burgundiorum regum intra Gallias habitantem 

Aetius bells obtinuit pacemque ei supplicauti 
dedit; qva non diu potitus est, siqwidem tlum 

Hunni cuín populo Sue ac stirpe delsteruni. 
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í odelagt af Attila, kunde Det ei et Þar Menneſke⸗ 

aldre fenere have havt em uafbrudt Rakke af egne 
Konger. Baade Kronikens og Lovbogens bur: 

gundiſke Fyrſter ere igien forffiellige fra den Gúne 
ther, hvis Vaſal Hagano var, thi denne var: in⸗ 
gen burgundiſt, men en franfiff Konge —). De 

Penge, ſom Hagano ifalgebet fatinffe Digt maatte | 
overbringe til Attila, vare en Hylding, for at afa 

værge Attilas Anfald, og denne Skat, ſom A£, 

“tila beholdt, har derfor flet ingen Sammenhæng 
med Nibelungernes, af hvilfen Attila aldrig Font . 

i Beſiddelſe. Hagano idet fatinfe Digt er viſt 
nof den ſamme, ſom Hagene í Nibelungenlied +. 

hvor hans tidligere Ophold veð Etzels Dof, og 

Strid med Valther af Spanien bliver omtalt **),. 
mett da det latinſke Digt felø, ſom vi ovenfor have 
viift, iffe har hiſtoriſt Paalidelighed; fan deraf 

*) Da der flaaet í det latinſte Digt om Attila, af 
Valther B. 553 udſkielder í fin Forbittrelfe Fran⸗ 

ferne for nebulones; vilde man deri. finde em 
Hentydning páa Niflungerne. Gammenligningen ér 
blut et Vittighedsſpil. Over flige Niflunger har 

allerede Cicero pro Roscio cap. 47 fældet Dom: 
men, naar han figer; mos ab illo nebulone fa- 

cete illudimur. 

#4) Gee ovenfor Sy 1978 

Sagabiblioshef, a Bind. — 3 
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intet beviſes nden at de tydſke Digtere, fot gave 

Sagnene om Volſungerne den Form, hvori de frem⸗ 

fræde i Nibelungenlied, have benyttet disſe Min: 
egnenes Sagn. Maaſtee de juſt ved Navnelige 
heden imellem Gunther og Hagano, Gunnar. og 

Hogne; ere blevne bragte til at fro, at Perſoner⸗ 

ne vare de ſamme, og faaledes forledte til at give 

Guͤnthers Vasfal den Rolfe ved Sigurds Om— 
bringelíe, ſom Gunnars Broder havde ifølge ælde 

gamle Sagn. Med ſtorre Foie kunde det anven⸗ 

des pan Gunnar og hans Wtmand Giukungerne, 

hvad Barnefvied fortæller om Longobarderne, der 

ſels anfaae fig for at være fomne fra Skandinavien: 

at Giukungernes Slægt var aldgammel iblandt 

dem, og anſaaes for den anſeligſte, hvilket i det 

mindſte antyder Sagn om denne Slagts Bedrifter, 

ældre end dens Indvandring í Italien *). 

En nyligen fremfat findrig Hypotheſe, der 

med Lærdom er bleven udpyntet **), nøder os til at 
underføge det Hiſtoriſte Nibelungernes Navn og 

Slægt. I det tydffe Heltedigt felv ere Ribeluns 

ger egentligen en Benavnelſe paa et Folk, der 
boede í et Fabelland, heit oppe imod Norden. Gis 

í #) Paulus Diaconus Cap, 14 pl 

+) Nibelungen und Glbelinen von K. g. ——— 
Rudolſtadt 1816. 
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gurd blev Folkets Hovding, og tog dets Gfat, 
Skattens følgende Befiddere erholdte hint Folks 

Naon og bleve kaldte Nibelunger. Uagtet nu ale 
dette peger hen til en for den tydffe Digter frems 

med og ham-ubefiendet Oprindelfe af Navnet, har 

man dog í Tydſkland felv villet finde dets Rod. Man 

har tænft fig en Moðfætning mellem Sagnkredſen 

"vin Nibelungerne og den om Ridderne hos Kong 

Artus. Ligeſom hine kampede for Nibelungernes 

Stat, ſtrede disſe for den hellige Gral. Hines 

Straben var verdslig, disſes hellig; hine udtrykte 

Ideen om den gamle hedenſke Kraft, disſe om Ride 

dertidens aandelige Streben. Denne Modfætning 
havde det tolvte og frettende Aarhundredes Digtere 

anvendt paa Guelfer og Gibeliner, den geiftlige 

og verðlige Magts Stridere, og videre udført fame 

me í det Enkelte. Nibelungerne, der frede for 

verdslig Magt, ſtulde foreftille Gibeliner, og Dige 

tet befynge den gamle Aeltefrafts Undergang. Mage 

net fel fEnlde udledes af en fvabiff Hertug Nebi 
eller Vebi, der levede paa Carl den Stores Tid, og 
Nibelunger være den gamle. Korm for Gibeliner, 

hvilket Navn man hidtil havde udledet fra Sur 

et Baiblingen. 

3 2 
= 
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Vi negte iffe den blotte Mulighed af denne 
Etymofogi, men Hentydningen paa Guelfer og 

Gibeliner er dog meget føgt; neppe ahner nogen 

Læfer famme, førend Dan ved vidtføftige Kombi: 

hativiter er bleven ledet derhen, og man begriber 

iffe, hvorfor hin Digter, Hhvig fan tilfigtede no: 

get ſaadant, ei havde giver tydeligere Vink om fin 

Henſigt. Nibelungernes Skat fan ikke, ſaaledes ſom 

den omtales i de tydſte Sange, vare et pasſende 

Sideſtykke til ven hellige Gral; thi denne udgisr 

et Hovedpunkt í Artusromanerne, hoorimod þin, 

ſom ovenfor ev viift, flet ikke fyiller nogen vigtig 

Mollei de, tydite Digte. *). Dog vi behøve ei viðr: 

loftigen at underſoge Hypotheſen, thi Wmnets Ber 

handling í Skaldeſangene er nok til at fuldkaſte 

+). Prof. von ber Hagen, ber omhyggeligen har efters 

føgt, hvor Niflungernes Glat omtales i be gamle 

tydſte Digte, har ikkun fundet ſamme nevnt: a) í bet 
plattybife Digt be Koker et Xnhang til Reineke 
Voſſ &. 346 (Hakmans Udg.) "me minde ber Lef⸗ 

fer ungen Schatz. De konde meren evych ryke“. 

Buͤſchings wochentliche Nachrichten 1816 G. 220, 
b) boð Marner i den Maneffifte Samling 169, 176 

der Ymlunge Gort im Rheine (Amelungernes Stat) 
c) í den plattydſte og í ben neberlandife Reineke 
Voſſ Emeriks (Ermanariks) Gfat. Buͤſchings mó: 

chentliche Nachr. 1816 G.92:96. De fleſte af disſe 

Steder henføre Skatten til Didriks Slægt, 
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ſamme. Dens Forfatter har og indfeet dette, og 

"billet made denne Indvending veð af bemærfe, at : 

om end Grundftoffet til de eddiffe Sange funde 

være gammelt, var man dog iffe befsiet til af ans 

tage dette om deres Form; be vare Folfefange der 

ligefom de tydſke vare undergagede mange Foran⸗ 

dringer, og man fjendte dem ei í en Skikkelfe, æle 

dre end det folyte Aarhundrede, hvori Jólænbere 

ne allerede funde have lagnt meget af be tydſte 

Digtere. : A 

For at giendrive Bette, ville vi iffe gientage, 

hvad ovenfor er fagt om Ben liden Indflydelſe 

tydſt Litteratur. funde have paa Islenderne i det | 

tolvte Aarhundrede; eller hvorledes den eddiffe 

Sang ingenlunde, fom Digtet om Nibelungerne, 

bærer Prag af af maatte være forfattet i det tolvte 

eller. trettende Aarhundrede, men tvertimoð vifer 

fig i Det Enkelte iffe mindre end í det Sele, at 

være langt ældre.. For at bevife Xlden af Ordet 

Niflunger, behsve vi flet ikke ar tage Menſyn til 

Sangene í Samunds Edda. Snorres Edda (ær 

ter at iblandt Guldets poetiffe Benævnelfer , fom 

Hovedſtaldene brugte, fandtes Udtrykkene: Niflun— 

gernes, Arv, Niflungernes Trette, Niflungernes 

Skade; men Hovedſtaldenes Phraſeologie, om disſe 

Gienſtande var beſtemt før det ellevte Aarhundrede. 
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3 Fundin Morreg nævnes S. 13. Niflungerne | 
” Blandt de Slægter, der nedſtammede fra Halfdan 

den Gamle, og dette Skrifts Affattelſe henſettes 

med Rimelighed til det tolvte Aarhundrede. Iſer 

er det markeligt, at juſt dette Udtryk forekommer 

i den ældfte nordiſte Sang, i det gamle Biarkemaal 

fom Brage den Gamle digtede før Harald Haard⸗ 
fagers Dage F). Hvorledes funde nu Gibeliner 

beſynges af Hedenoldens Skalde? — 
Ogſaa til Sigurd og Brynhilde har man 

villet finde hiſtoriſt Hjemmel. Blandt flere Sige 

ninger herom, ev der ifær cen, ſom fortjener at pr, 

veg; den nemlig, ifølge hvilfen man har troet at 

finde Fofners Bane í den auſtraſiſte Konge Sige 

bert >). 

Adfkilligt pasfer paa dennes Hiſtorie. Nav⸗ 

net har Lighed. Sigeberts Rige var i Nærheden 

af Rhinen. Han overvandt Hunnerne **) Saxer 
og Danffe***). Han ægtede Prindſesſe Bruͤnechilde, 

berømt for fin Skionhed, fine Ferdigheder og fin 

4) See ovenfor S. 124. y 

#) Suhms fritiffe Hiſtorie 1 D, 6. 224 Gåttling 
" bað Geldiðtlide im Niebelungenliede S. 19:24. 

%) Gregor. Turon. lib. 4. cap. 23. 

vit) Vcnantius Fortunatus de Lupo duce. 
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— x), Hang Broder Guntram, der re— 

gjerede over Burgundien, var ham fiendfé, lige: 

faavel forn Ben tredie Broder Cbilperid, hvis Drons - 

ning Fredegonde lod Gigbert ſnigmordiſt myr 
de **). Brynechilde, der firæbte efter at hevne 

hans Dad, blev fiden dræbt i Vorms. Guntram 

havde en beromt Feldtherre, der hed Eunius eller 
Ennius ***); han havde med Kongen fundet en 
ſtor Skat***), han blev ſiden forfulgt af Frede⸗ 

gonde, og dræbtes efter tapper: Modſtand. Men 

disſe her udhævede Ligheder mellem Sigebert og 

Sigurd ere for det meeſte kun tilfynelaðenbe. Un⸗ 

derſoge vi noiere Sigeberts Hiftorie, finde vi, af 

„ben flet intet har filfælleds med Sigurds, uden 

at begge bleve myrdede, og at Sigebert fral, ifølge 

et Digterudtryk hos Benanting, have feiret over 

Danſtke óg Sarer; imedens Sigurd efter de tydſte 

Gagn ſkal have overvundet disſe Folk, og efter de 

tordiffe Gagn, fom den, ber felo var fra Dans 

marf, ogfaa „ber have ført Krige. Gigebert var 

vel den bedſte af fine Brødre, men fremſtilles flet 

*) Gregor. Turonenl. lib. 4. cap. Bif 

"t) Gregor. Turonenl. lib. 4. cap. 5 
3++) Gregor. Turonenl. lib, 4. cap. SE 
+) Paulus Diaconus de geliis Longobard. lib. 5. 

cap. 35: 
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ikke ſom nogen Helt; han blev flagen af Hunnerne, 
Dg roſes juft for den Snilhed, hvormed han biðfte | 

ved fiore Gaver atfrafisbe fig deres Anfald (Greg. 

Turonens. 4, 29) Han var í aabenbar Feide 

med fine Brødre og myrdedes, Da han drog hen 

af angribe Chilperik. Sigurd derimod levede for 

Gieſt hos fine Svogre, da hart af dem blev myr 

det, 

Alt det Øvrige, der fortælles om begges 
Herkomſt og Bedrifter, har ikke mindfie Lighed, 

iffe at tale om, at Gigebert blev født, efter af 

Theodorik og Attila: vare døde. At baade Siges 

bert og Sigurd ſtode i Forbindelſe med en Bryn⸗ 

hilde, bevifer intet for Begivenhedernes Enshed, 

ti disſe Navne vare flet iffe ualmindelige. Ved 

Rhinen finder man endnu tvende Sigeberter, en 
ældre, Konge í Coln, Ber lumſtkeligen blev myr: 

det af fin egen Søn (Gregor. Turon. 2, 44) og 

en anden fom major domus í Auſtraſien 538, der 

endog var gift med en Chriemchilde ). Bruͤnechil⸗ 

des Forhold til Sigebert er det moðfatte af Bryne 

hildes Forhold til Sigurd, hin er Sigeberts tro 

Huſtru og Hevnerſke, denne er Sigurdé, forladte 

Elſkerinde, fom tørfter efter hans Blod. Frede⸗ 

gonde kan blot ved en konſtlet Etymologie giores 

Så +) Marqvard Freher origg. Palat tom. 2, 58. 
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til famme Navn forn Grimhilde. Begge Perfoner 

"Have iffun det tilfælleds, at-de vare bekiendte for 
Sfisnhedog Misgierninger og Fiender af en Bryn⸗ 

hilde, Alt andet í deres Hiſtorie er hoiſt forſtiel⸗ 

ligt. 

Guntram har intet, tilfælleds með Gunther, 

undtagen; et lægtffab eller Svogerffab með den 

formentlige Sigurd og Derredammet over Burgun⸗ 

derne. Ikke engang Navnet er ens, thi Gunther 

er Gundahar, iffe Guntram. Endnu misligere 

er det, at føge Dagene af Troneg, Gunthers Rid 
der eller den nordiffe Dogne, Gunnars Broder, í 

den Ennius, með Tilnavn Mummulus, der var 

en Tid Feldtherve hos Kong Guntram Sigeberts 

Broder (Greg. Turon 4, 36). Læfer man endog 

hans Ravn Egnius, erholder der. fun en ſiern Lige 

hed med Dagene; og hans Hiſtorie har flet intet 

tilfælleð8 med dennes, undtagen at han var í Tjes 

neſte hos en Guntram,. Tigefom Dagene boð en 

Gunther. Om Ennius var hos Kong Guntram, 

ba denne fandt en vis Skat, vide vi eir thi der 

fortælles fun, at ba dette ſtete, en af dennes For⸗ 

trolige var tilfede, hvis. Navn ikke bliver angis 

vet *). Om Skatten ſelv meldes intet videre, end 

#) Paulus Diac. de geltis Langob. 3, 35. 
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at deraf en Foræring ſendtes til den hellige Grav, 
og Begivenheden felv fynteð faa lidet mætfelig, 

at den ifølge Paul Varnfrieds egen Anmarkning 

er bleven forbigaaet af Frankernes gamle Hiſtorie⸗ 

ſtrivere. Der er da aldeles ingen Rorbindelfe mel⸗ 

{ein denne Efat æg Niflungernes. Mummulus 
blev rigtig nof beffyldt af Fredegonde for at have 

beð Ben forte Kunſt paaheret hendes Barn en Syge 

Bot men Fredegonde var ingenlunde: Marfag í 

bans Dad, denne paadrog han fig veð at Beffytte 

imod Kong Guntram Kronpretendenten Gundobald, 

der udgav fig for en Son af Clotar. 
Bi funne altſaa ingenlunde anfee Sigeberts 

Hiſtorie at være Grundvolden til det romantiffe 

Sagn om Sigfrid. Der er, heller intet í dettes 

Udmaling, ſom vifer, af ſammes Beatbeiðer fans 

ledes havde tænft paa den aufirafiffe Konge, ſom 

de vift nof tænfte paa Attila, Heller iffe er der 

noget í Sigeberts Difforie, fom gjør def forflars 

ligt, hvorledes denne kunde, fom en Theodorik, vorde 

en frugtbar Spire til romantilfe Digtninger for 

alle germaniffe Gtammer. Bel nægte vi iffe 

Mulighedeun af, at em os ubefjendt frankiſt Dige 

ter funde have af Sigeberts Hiftorie dannet en 

Fabel, der vandt faa meget Bifald hos hans Sams 

tið, at den fiden blev det Gtof, ſom mange føl 
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gende tydffe Digtere ASER Ren benne í fig á 

fels nfandfynlige, paa intet" Beviis ſtottede Dv: 
pothefe, bliver aldeles uatttagelig, naar vi fee hen . 

til be nordiffe Sagn. Det var urimeligt át ans 

tage, at disfe Begivenheder í Auftrafien fra bet | 

fiette Aarhundrede og be í denne Anledning opkom⸗ 

ne romantilfe Digtninger ſtulde í fort Tid vært 

blevne faa viðt beromte, at deraf kunne laanes 

de almindeligſte D Digterbilleder og meeſt beſi lungne 

- QEmner í der fyvende Aarhundrede i Danmarf og í 

det ottende Aarhundrede í Norge. Viide man 

end drage i Tvivl, hvað forhen er bleven anført 
om Biarkemaalets, Brages Sfaldeqdads og de. 

eddiffe Sanges ÆlDde, er det dog hiſtoriſkt vift, at 

før Kriſtendommens Indførelfe i Norden, have 

Skaldene hyppigen beſiunget disfe Rinner, og hers 
tet de almindeligſte Digterbilleder derfra. Hvor⸗ 

ledes er Det nu tænfeligt at hedenſte Skalde i Nor⸗ 

ge og Island fulde hente Rmner for deres Sans 

ge fra æventyrlige Digtninger í et langt bortlig⸗ 
gende Érifteligt Land, og í det de knyttede disſe paa | 

det noieſte til deres gamle Gudelære, derpaa byg⸗ 
get deres Phrafeologi? ⸗ẽ 

De tydffe Digtninger om Sigfried ſtaaer alt⸗ 

ſaa í ſamme Forhold til de tydſte hiſtoriſte Sagn, 

ſom Skaldeſangene til Nordboernes. 
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"ur rs £igefom í disfe Sigurds Skiebne fyntes ged 
Helges Svanhildes og Aslaugs Navne at knytte 

fig til visſe hiſtoriſte Begivenheder, men ved nar⸗ 

mere Underſogelſe fandtes uforenelig med disſe; fans 

ledes ſyntes i de tydſte Sagn, for ei at tale om 

Markgreve Ruͤdiger, og Biffop Pelegrin, fornem⸗ 

melig Thidrek, Bryahilde og Rhinen, baade at 

anviſe Tid og Sted, hvoraf dog intet fan pasſe, 

ligeſom atter Hunnernes Konge hoerken lader fig 

forene med de nordiſke eller de tydſſe Sagn. Saa 

meget lære os de hidtil anſtillede Underſogelſer, at 

denne Sagnkreds har været meget rig, og af mange 

foldige Digtere er bleven bearbeidet, at den har 

været udbredt fra. Finmarken af indtil Longobar— 
dernes Rige, og fra Rhinens Egne indtil Vendernes 

Sand. Dovebæmnet har ſtedſe været det famme, 

meer bleven behandlet paa mangfofdiae Maader, 

bet er bleven knyttet til visſe Egne og til hiftoriffe 

Perfoner, men fremtræder dog allerede í den ælde - 

fre Form, hvori ví fiende det, i det ottende og 

niende Aarhundrede, baade. í Tydſtland og í Nore 

den, ſom en romantiſt Digtning, om hvis tidli— 

gere Stikkelfe haves intet hiftorifft Spor. Det 

"bliver da ikkun Digtningens indvortes Beffaffens 

hed, der vil funne fede til en Hypotheſe om dens 

Herkomſt. á séð js 
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mn Det er ligeſaa uſandſhuligt, at Skaldene 
ſtulde i Det fyvende Aarhundrede have laant deres 

Digterbilleder fra Rhinegnene og Lombardiet, font . 

at Longobarder og Sydtyſte ſtulde í der ottende og 

niende Warhundrede have hentet ZEmnet til deres 

Folkeſange fra Leirekongens Borg eller fra Norges 

Klipper. Bi nodes da til af antage. et fællebó 

Grundſtof, medbragt fra ældre Boliger, at have 

uddannet fig hos de beflægtede Stammer, baade í 

Germanien og Skandinavien. Grundſtoffet for 

Gagnfreðfen kunne ví med Rimelighed gienkiende 

i det, ſom er fælleds baade for de fyðlige og de 

oldnovdiffe Minder. Bi affondre altfaa paa den 

ene Side Sagnene om Delgerne og om Regnar 

Lodbrok, ſom færegne for Sfandinavien; paa den - 

anden Side de om Thíðref af Bern, ſom færegne 

for Tydſtland; det Grundſtof, fom bliver tilbage, - 

"er Gagnet om de fire Hovedperfoner: Sigurd og 

Brynhilde, Gudrune og Atle. Naar dette ifølge 

Foranforte mage være ældre end Aſernes Indvan— 

bring í Norden; ſtaaer endnu tilbage at vife em 

rimelig Grund til at: der gamle Sagn er bleven 

knyttet til Attila og til Rhinen, 

Det er befiendt at Volgas gamle Ravn, deg 
under hviffer den benevnedes i de Egne, den gien⸗ 

- memlsber, og ſom hyppigen findes hos de arabiſke 

, 

Á 
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Geographer, er Atel, hvoraf man "endog med 
Sand ſynlighed har formodet, at Attila betegnede 
Volgas Konge, Dette Flodnavn gist det rime⸗ 
ligt, at Navnet har været ét almindeligt Fyrſte⸗ 

Havn í de Egne, hvorfra de gothiſte Folkeſlag ſand⸗ 

ſynligviis ere udvandrede. 
Ryne betyder paa angelſaxiſt en Flod, li⸗ 

geſom dét Moefogothiffe rinno, og det oldtydſke 
rinn ev ef rindende Band. J der Celtiffe þar 
Ordet ſamme Betydningog í det romantiffe Sprog : 
beð enhver Flod Rhen. Paa Perfif betegner re— 

» viden accedere fluere, Participetrevan er iens 

fluens, rud. er fluvius, rudihane alveus fluvii. 

At man virkelig í ef ſydoſtligt Land i Nerheden af 

det caſpiſte Hav har givet enkelte Floder et af den 

aAalmindelige Benævnelfe paa Flod dannet Ravn 

ſees af, at Volga heed hos Grakerne Rha, vifte 
nok efter Navnet, ſom en Gang i Omegnen maae 

have været giængfe, endnu í vore Tider har Pha— 

ſis Navnet Rion. Hvis nu Rhin í bet ældganile 
Sprog, Moder til de germanſte og riordifte Sar 

ſterſprog baade betegner en Flod i Almindelighed og - 
et udmærfet Flod i Sardeleshed, fan maaſkee ders 

af forklares baade hoorledes Sagnet om Sigurd | 
Fan være opkommet, og hvorledes det segið fam 

være bleyet fofaliferet. Ak á 
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Betegner Rhin en Flod í Almindelighed/ bli— 

ver Rhinens Redmalm og Rhinens Stene Benev⸗ 

nelſer paa Flodguldet, uden Toivl i mange Egne 

det eldſte Guld. Naar Menneſkene med Moie, 

ſtundom og Fare — dette af Floderne, maatte 

de vel falde paa at fparge, hvo ber havde kaſtet 

det deri; og Bevæggruuden maatte fynes af være 

Misundelſe, Ber vilde unddrage Menneſtene dene 

ne Sfat. Spurgte man nu videre, hvo der havs 

de famlet Gfatten ; var det i Analogi med andre 

perſi ke og indiſte Myther, at tænfe fig denne hen⸗ 

tet fra Nordens Bierge , Guldets og Uhyrernes 

Land. Den der ſtulde hente dette, maatte vare 

en ung Helt af Gudernes Slægt (Odins Stamme) en 

feivende Kriget (Sigurdr af sig Seier og urarerer 

wordr Forfvarer Konge) Valdens Søn (en Vol- 

fungr af vols Dvermoð og ungr Søn) fom ved at 

nedlægge de Uhyrer, der rugede over Skatten (Faf- 

ner eller Fofner fan forflaréð fe-ofner Sfatteng 

Eier) bragte den frem for Lyfet. Guldet fom Penge A 

ſynes efter en ældgammel. norðiff, uden Tvivl og ori⸗ 

ental Mythe, hvortil findes enfelte Spor i Volus⸗ 

pa >) fum at have bragt Ulykke over dets førfi e Eier. | 

Den unge Helt, hvilfen ei funde være dett, der 

miðundeligen ſtiulte Gratten, maatte altſaa falde 58 Br: 

FA | bet ber fortælles om Gulhvtig. 

= 

i 
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ifølge den digterſke Hetfærdigfed falde formedelg eget 
Seiltrin. Saa længe Helten udviklede fin Kraft, ſaa⸗ 

— længe han hyldede Krigens Mo (Bryn - hilde) ſom 
han havde vakt af Slummer, var han ſeierig ved 
Styrke og Visdom. Ondſtaben (Grimhilde) førte 
ham í Vellyftens (Dvindeng*) Arme, og bragte 
ham til af glemme Valkyriens Kald. Ru var hang 

vældede ham. Disſe giemte Guldet i Flodens Dyb 

(i Rhinen) og trodſende paa deres Styrke faldt de 

for Blodhevnerens Dvermagt , der igien felo blev 

ſtraffet for fin Brode. 

Saaledes ſynes Mythen om Guldets Opda⸗ 

gelfe at være forener med Mythen om et Slags 

Syndefald eller om Heltelivets Undergang: "Det 

gyldne Helteliv, Kobberalderens Vildhed (de friðs 

bare Niflunger) eg Jernalderen med fin Brode (ele) 

fremtræber iffe utydeligen. 

De enfelte Træt pasſe til Mythens orien— 

talſke Herkomſt. At Helten veð Tryllerie brags * 

N 

Lykle borte, Morkets Sønner (Nifl-ungr) over, - 

feg til at glemme, hvad han burde have erindret, 

er et Sideſtykke til Duſchmantas Adfærd i Sas 

cottala. At en Kvinde bliver Aarſag til Ulykke 

pas fer med bekiendte orientalfFe Foreſtillinger, lis 

gefom og Sagnets obrige Hovedtræt, at en Kvinde 

+). Gudr-runa, Mandens Gelfaberinbe, Mandinde. 
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brænder ſig paa fin Elſtedes Baal, at en gammel 

Dronning blander en: Trylledrik, at en Fyrſte 
føger ved! Misgierninger at tilvende ſig en Skat, 

og hans Gemalinde tager en unaturlig Blodhevn; 

ere lutter Scener, ſom ikke ere fremmede for Orien— 
tens Sader *). | 
mmm 

H *53 Goͤtling har í fit Skrift die Nibelungen 

und Gibelinen ſammenlignet Sigurd og Jaſon. 
Sammenligningspunkterne ere dog temmelig faa, 

„og langt ſogte. Flere Ligheder tilbyder Perſeus. 

Denne Helt, Jupiters Son, hvis. Navn. allerede 

minder om Perſien, ſom Sagnets Stammeland, 
udſtodtes, indſluttet en Kasſe, í Havet (Vilkina⸗ 
ſaga Kap. 142.), opfodtes med fin Moder ved en 

fremmed Konges Hof, der forelffede fig í Mode— 

ren (Volfungafaga Kap. 22). Den unge Helt moða 

tog af Vulkan (Smeden Reigin Bolfungafaga Kap. 
24) det berømte Sværd Harpe (Bramr), underſtot⸗ 

tedes af Guderne (Bollungaf. 26), overvandt et 

uhyre og befriede en bunden Prindſesſe (Volſun⸗ 
gaf. 29). Selv Atle (Atlas) forefommer i bans 
Hiſtorie. Perfeus havde en ufynliggiørende Hielm 
(Tarnkappe efter Nibelungenlied), hans Navn var 
ligefom Sigurds viðtberomt, thi han dyrkedes 
baade í Egypten og Græfenlanb. "Imidlertid 
ere disſe Ligheder neppe andet end tilfældige Over: 

ensſtemmelſer, ligeſom og at. Guðrune af gudr 

for gunnr, Mand, Kriger, og runa Selfkaberin⸗ 

be; Raadgiverinde, Finde oprindeligen væte fame 
me Navn fom Andromeda af zrnp 09 téxdas,.- 

Soaabiblle het, 2 Bind. Bl.a 3 uðtpf 
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Naturligviis kunne vt her ikke ville andet end 

antyde Mythens orientalſte Farve. við endog 

| Flodguldets Opdagelſe og Heltelivets Undergang 

maaſkee har givet Mythen ſit Stof, er dette Dog 
viſt ifolge al Analogi tillige bleven knyttet til visſe 

vg ubefiendte Tildragelſer maaffee í en gammel Vol⸗ 

gafyrſtes Slægt „ hvorved det har erholdt en tilfyr 

neladende Vilkaarlighed. Det maae bære overladt 

Lærde, ſom ere noie bevandrede ide perſiſte og in⸗ 

diſte Myther, at udfinde om maaſkee enkelte Lrek 

blandt disſe kunde tiene til at beſtyrke den ftemfarte 

Hypotheſe | 
Hoad der endnu ſynes at paaligge os her, et 

at forklare Muligheden, hvorledes af den angivne 

Grundmhthe den hele Sagnkreds kunde være op⸗ 

rundet. Naar hine Sagn, der indeholdt faa dige 

teriſtt et Stof, tidligen af er udmarket Digter ved 

Volgas Bredder vare blevne beſiungne, er det let 

tænfeligt ; át Mindet herom, ideligen opfriſket ved 

følgende Digteres Efterligninger eller Omarbeidel⸗ 

fer, unde leve i —— giennem mange Men⸗ 

neſtealdre. 

Under Folkeſtammers Vandring pleier disſes 

Cultur ikke at tiltage „men naar ðe have faaet far 

fie Boliger i Bet nye Gjem, vil den gamle íÞpire, 

omplantet í en anden Jordbund, fremſtyde með 
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froͤdigere Bert. Det Gamle vil da parres med 
Bet Mve, man vil opfriſte de digteriffe Minder fra 

Hjemmet, og Da juft De, form dybe havde indplan⸗ 

tet fig, tillige maatte være de fortrinligſte; vilde 

disſe fnareft af Digterne blive befiungne og hos 
Gamtiden finde Bifald: J ſaadanne Sange vilde - 
Udtrykkene Rhinens Malin, Rhinens Scene eller 

Rhinguldet, kunne vedligeholde ſig, tilligemed de 

andre gamle Magne, efterat Rhin havde ophøre at 
"betegne Flod í Almindelighed" en naar ſiden de 

udvandrede germanſte Stammer kom til en Egn, 
hvor tidligere Kolonier hadde givet en udmærket 

Flod Rhinens Navn) og man endog. fandt, at 

denne Flod førte Guld med fig; funde man let efter. 
alle Folkeſlags Tilbsielighed at lokaliſere de gamle 

Minder , forflytte Begivenhedernes Skueplads fra 

Volga eller Phaſis til Kranferneð Land, Naar 

Skandinaverne paa deres Gatoge langs de engelſke 
og nederlandſte Kyſter Éom til Rhinens Munding, 
kunde de fað meget ſnarere tro, der at finde Flo— 

den, der giemte Volſungernes Gfat)- ſom disſe 
Lande, bedre dyrkede end deres egne, maatte fore— 

komme dem ſaare rige. Ligeſom en tilfældig Nab⸗ 

nelighed fan have anviiſt Sagnet fin Plads, fan 

en anden Ravnforverling have givet Anledning fif 
| Ma 2 



7 

372 OM Sagnkredſens Oprindelſe. 

at beſtemme dens Tidsalder: Atles Navn havde 

en paafaldende Lighed med Attilas, var vel endog 

blot em ældre Form af ſamme. Denne Crobrer 

maatte over hele Tydffland være berømt, og hans 

Rygte fan med fan meget des ftørre Grund antar 
ges at have ſtrakt fig til Norden, da faldeqvar 

dene om Sorle og Hamder bevife, at Ermanreks 

Rygte havde naaet did. Man kunde ba letteligen 

nogen Tid efter Attilas Død og Hunnernes Fordri— 

velſe falde paa, af ſammenblande ben gamle Atle 

med den ſenere Erobrer, og herved bortfalder gan— 

fie ben ſtore Vanſkelighed at forflare, hvorledes 

faae Menneſtealdere efter Attilas Død en tilfynes 

ladende aldeles vilfaarlig Udſmykkelſe af hans His 

ftorie funde udbredes over mange Lande. 
Hvad Sigurd angaaer, maatte vel Nordboerne 

formedelft Rhinens Navn. fætte nogle af hans Bes 

drifter i Frackland; men de tilegnede fig ham dog 

idét Dele, ved at fnytte hang Afkom til den 

norſte Kongeſtamme, forbinde hans Hiſtorie með 

Helgernes, fiælandffe Fyrſters, og henlægge adffil 

lige af bang Bedrifter til danſte Egne. JTydſt⸗ 

land gav Gunnars eller Guͤnthers Raon tilligemed 

Rhinens en dobbelt Anledning til at forbinde Si» 

gurð med burgundiffe Kongenavne, og ligeſom denne 

Sagnkreds ved flere Digteres heldige Forſog blev 
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udvider, inddroges ogfaa den romantiſerede Theos 

dorich i ſammes Omfang. 

— 

Om Sagnkredſens udbredelſe og For⸗ 

plantelſe i Norden. 
— — 

At Sagnene om Volſunger og Giukunger ere 0}, 

rundne af Den nordiſte Folkeſtammes egen Rod, at 

de have udviklet fig med al norðiff Kulturs førfte 

Spire, og ligeſaalidt der. fom í Tydſtland kunne 

være noget fremmed, tilfældigen indbragt, bevifes 

ydermere veð at tage Denfyn til, hvor dybt Diðfe 

Saga gribe ind í oldnordiſt Poeſie, Hiſtorie og 

Kunſt. Á SÁ 

Et af de fFionnefte Digte fra den nordiſte Old⸗ 

tið er bet Drape, Dronning Gunhild fod digte over 

Erik Blodøre, efrer at denne var faldet pan et Vis 
Fingstog til Engelland í Midten af det tiende Aars 

hundrede. Da Bette Drape, endſkiondt Mynſteret 

. for Eyvind Skaldaſpilders beromte Sang over Has | 

fon Adelſteen, hidtil fun har været kiendt af den las 

tinſte Dverfættelfe Torfæns har meddeelt (hist. 
nory. P. 2. p. 197—4198).og tvende Bolfunger 

Deri nævnes, vil jeg her meddele ſamme í en tro 
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muietriſt Oberfattelſe, hoilken Hr. Profesſot Finn 

a. 

Magnusſen har havt den Godhed at forfatte D. 

Hvad er det vel for Dromme — ſagde Odin 
Jeg ſyntes jeg ſtod op, før Dagen gryede, 

At gjøre Valhall ryddelig for Helte 
Som faldt i Kamp; Einherierne jeg vaagneð í 
Jeg bød de Tjenende ftaa op, for Bænke 
Ut ftrøe og ſkure Bægre, men Valkyrier 

Ut bringe Bin fom om en Konge kom; — 

Fra Verden hid vift ædle Helte ſtunde 

Saa glædes nu mit Hjerte — — 
rærage- fang: 

Gyvad dundrer hift ſom Þær af Tuſinder 
Fremſtrider; alle Hallens Mure 

Gienlyde højt, ſom om tilbage 

Til Odins Sale Balder vender! 

| Nu — fvatte Odin — Brage! fører bu 
En daarlig Zele, ſtjondt bu meget verb 
"Om flefte Bing — bet bunbrer før 

Ag 
* 

— — 

Zorfæus citerer —— en Coder, hvoraf der 

findes trende forkiellige Afſtrifter í Arne Magnus: 

feng Gamling Mo. 52 i Kol, 302 og 303 i 4: De 
to førft nævnte ere blevne confererede i det Suhm⸗ 

fie Afſkrift No, 54 i Sol fom jeg bar benyttet 

S 41:45 Fagurſkinna er et Udtog af den norſte 

Hiſtorie fra Halfdan Svarte fil Aar 1177 uafhæne 
gigt af Snorres Vaerk. og uden Tvivl ældre end 

dette, Haandſkriftet bemerker S. 55, at Eyvind. 
juſt bigtebe fit Hafonarmaal í famme Maneer ſom 

Det Drape, Gunhilde havde lader digte over Grit, 

Den førfte Strophe deraf citeres i Snorres, Ebba, 
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PN For Kongen Erik ban Bal 

Det Odins S Sale gjæfte - ritið HSG SÅ ? 

rr Sigmund og Sinføtle! | ande Op. 

J Haft og gaaer de fommende i Møde, 

ör Erik ber, fon Haabet mig titfiget, — 

Byd: Kongen” ind, — — 

, Hvorfor⸗ ba Sigmund — 

"Kan Erik ventes meer end andre Konger 

Til Gallen hid? — Thi mange Lande, 
Saa fvarte Odin, herged Han 

Sg vidt omkring han Sværdet. bar 
Blodoryppende⸗ UA: LEE : 

| Men flig! hvorfor — 
Du ham ved Sejren ſtilte, da hån var” 
J bine Dine. ſnild og kjekf? 

Fordi, faa Odin talte, Kampens Lod 
uſikker fredfe bliver ; (Krigens) Uw DE 

Skjondt glubſt, til Guders Sade Helten leder. 

Hil dig o Erik! Sigmund ſannggg 1 5 

Velkommen hid bu være, karſk by gag. sy 

J Sallen ind!.— Dog maa. jeg ſporge 

Om flere Zorſter følge J 
„Bra Baabenlarmen ?. LEDE TN 
K EviÉ foppbe:t: in Si 

Rem Konger ere. her, og alleg Staone | 
Jeg. dig fortæller — felv jeg er ben flette. | 

"Bø nævnes fremfor be andre af. Balhals Delte 

Sigurd Fofnesbanes Fader og Farbroder, enten ſom 

fo af de beromteſte Krigere eller fot nogle af Erik 

Blodoxes navnfundigfte Forfedre rå begge Tilfælde" - 

tiener Berfet til Hiemmel for deres udbredte Hæder» 
|| 

i 

* n | 
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Det er ovenfor bleven bemærket, at en Dee | 

af be poetiſke Benconelfer, Skaldene brugte, eve 

blevne hentede fra denne Sagnkreds. Disſe billed, 

lige Udtryk dreie fig fornemmeligen om Guldet, Det 

kaldtes Bod for Ottur, Aſernes Loſepenge, Fof— 
ners Bolig, Fofners Eiendom, Gnitahedes Malm, 

Granes Byrde, Niflungernes Uro, Niflungernes 

Skat, Rhinens Malm, Rhinens Que, Rhinens 

Sten, Niflungernes Skade +). Derfor er bet og; 
ſom Membranerne, viſe, juſt i Anledning af Gul 

… Dets poetilEe Benævnelfer ; at Snorres Edda har 

meddelt en Udſigt over Volſungernes Hiſtorie. 

Samleren af Varket har endog anſeet bet overfløs 

*) Rhinens Steen, findes i et Vers af Einár Skaa— 

leglam fra Enden af det tiende Aarhundrede (Olaf⸗ 
jens haandfÉriftlige Bearbeidelſe af Sriorres Edda 

S. 590) Rhinens Lue bruges af Harek af Thiotta, 

Oluf ben Helligeg Gamtibige (Heimskringla 2 D. 

Kap. 168.) Fofners Ciendom af Thormod Sol: 
brunaſtald (See Sagabibliothek I D. Foſtbrodre⸗ 
ſaga 8. 156)Gnitahedes Malm og Slangens 

Bslisg er hentet fra et Papirs haandſerift af Snor⸗ 

teg Edda i ben arnæmagnæanffe Samling (boð 
0 0 Dlavfen S. 1537.) De øvrige Udtryk findes. í Re⸗ 

407 tafen8 „Ebba 68578. Dæmefaga í Gober regius af 
#0... Edda og í den Vormſte Eober, men paa fidfte Sted 

ilſkrevne med. eh nyere — * Olavſen S. 

472: 506.: | | i 
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digt at hiemle disſe Talemaader, ſom han ellers 

pleier, veð eukelte Digterſteder; men bemærfer bist 

ved Enden af Fortellingen, at efter disſe Gagn 

have de flefie Gfalde qvæbet, „og derfra hentet fot 

ſtiellige Genævnelfer. ” ERlden af disſe Udtryk bevis 

ſes ydermere, ſom ovenfor er anført, veð Det Frag— 

ment af Biarkemaalet, Snorres Edda har opbes 

varet %). " Deres Brug var deſto hyppigere, jo 

oftere Skaldene pleiede at anvende Guldet; naar 
de prifte Songerne fom dets milde Givere, eller 

naar be befang Dvinden, hois Navn ifær- pletede 

at omſkrives með Billeder laante * deres bekoſte⸗ 

ligſte Prydelſer. 

Naſt efter Guldet, hvis. Benævnelfer antyde 

alle Dovedtræffene í Bolfungeflægtens Hiſtorie, er 

. Det dens Undergang veð Gaurleð og Hamders Død, 

der har foranlediget de fleſte Digterbilleder. Om 
deres Fald havde Brage den Gamle qvædet í fit 
Drape om Regnar Lodbrok; Stenen faldtes deres 

Forderv, Pantſeret Hamders Skiorte og Saurles 

Klædning **). Af andre Billeder, laante fra denne 
i Er 

+) Olavbſen &. 587 oa í en tro Overfættelfe i Sand: 

vigs danffe Sange fra bet ældfte Tidsrum. Det 

hedder om dette Stykke í Biarkamalum enum for- 

num. eru tolld mörg Gullz heiti. 

*1) Til Exempel berpaa anføres í ben utrykte Deel af 
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- 

kaldes Budles Beir ), Skibet Giukes Heſt **), 

at Fofner bruges for et Krigsſtib, hoilket ellers 

kaldtes Drage %%%), og i Suorres Edda at Gift 

kaldes Volſungernes Drik #***), Midt í et vad 
om Harald Haardraade indfinder Den: ſamtidige 

Illuge Bryndæla Skald en Linie, om hvorledes Bud⸗ 

Jes Søn (Atle) bað fine Svogre til Gieſt 5%), 

Tyendg: derfra hentede Glægtnaone Budlunger og 

Bolfunger T) bleve: "almindelige: áta egt: paa 

alle Nordens Bprfier, 

Snorres Ebba ved vapna Kenningar tvende Vers 
af Galfred Vandraad Stald "(fra Enden af bet 
tienbe Aarhundrede.) un 4 

*) Harald. Haardra ades Gaga K. 34, 

„**) Harald Haardraades Gaga K. 83. 

*9 Fofners Spyde 9: Spyde fra Drageſkibene; i ben 
yngre Thiodolfs Digt. ver Slaget „veð Nisſaa, 

Harald Haardraades Saga, Kap. 65. 

Kiki) Fordi Sigmund funde drikke Gift, fil Grempel et 
Berg af Brage Sfald í Olafſens Ebba S. 507. 

*1kt*) Heimskringla Harald Haarderaades Saga:Kav 5. 

+). Konnunganofn i Snorres Edda anføres til Creme 
« pel Berg af Einar Gfulelen og Thorkel Hamar: 

ſtatd, hvilke levede i Begyndelſen af bet tolvte 
Aarhundrede. Hertil kan foies Jver Ingemundſen 

fra ſamme Aaͤrhundrede, ber taler om Budlungens 
ot Kongens Søn í Harald; gh nd Saga * 16 

— 3 Ð. 

=. 

PN 

| Sagnkreds findes endun í Heimskringla: at Havet 
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IJ alfa Saga (S. 35) figer Hrok beit Sorte 

i fit Mindeqoad over Kong Half, at Sigurd i 

Giukes Gale var den eneſte, der funde fætteð * 

ved Siden 

er Et Træf af Satalð ——— ábiffótiði 

ſom Flateiar bogen meddeler *), fan vife, hvor for⸗ 

trolige Digtekunſtens Yndere í Norge vare í det el 

levte Aarhundrede med Sigurds Hiſtorie. Det 

hendte ſig en Dag at Kong Harald Haardraade gik 

med et lidet Følge igiennem et Stræde, hvor han 

hørte et heftigt Klammerie mellem en Skomager og 

en Smed. Kongen vilde ei lægge- fig derimellem, 
men fagde til fin Skald Thiodolf, at han fulde 

digte ei: Bife derom, … Denne undſkyldte fig med, 

at fligt et Rmne iffe pasfede for ham ſom Kongens 

førfie Skald. Det er vanſteligere eud du tænfer) - 

fagde Kongen, gior dem til andre Folk, end de 
ere; fad den ene blive Sigurd, den anden Fofner, 
dag ſaaledes at. enhver af dem kiendes. Thiodolf 

qvað ſligt et Vers, der og er bleven bevaret. Kon⸗ 

gen roſte Def, og vilde at Thiodolf ſtulde endnu eu⸗ 

gang behandle famme XX mne, faa den ene bley 

Thor, den anden: Jotunen Geirraud, 

IJ Snegluhalls Thattr Columne 831 af Membraren 
pag det kongl. Bibliothek. 
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mt Bare nu flige Digterbilleder, ſom fun veð 

hiftoriffe Hentydninger bleve forſtaaelige, giærigfe í 
Digterſproget giennem flere Aarhundrede, efter at 

Kriſtendonimen var antaget; er det intet Under, | 

at Erindringen om biðfe gamle Begivenheder kunde 

Bevare. Det er disſe Digterbilleder, hvilke bi 

ſtylde, at Snorres Edda har meddelt et Udtog af 

Volſungernes Hiftorie, ja det er uden Toivl ogſaa 
disſe, hovilke vi have at taffe for, at de hiftor:ffe 

Gange í Samunds Edda iffe ere blevne glemte. 

Det blev alle Skalde vígtigt at have en Sagnkreds 

i frijte Minde; Hvorfra” De ſadvanligſte Billeder 

bleve hentede, | 

"Endnu af en ganſke anden Kilde lare vi, af 
man beð Dannerkongens Hof i ældgamle Tider har 

" Befiunget Volſungernes Bedrifter, og at disfe Helte 

heller iffe have gæret Angelſaxerne ubefjendte. J 

bet angelfapiffe Deltedigt om Scyldingernes Ber 

„ drifter foreftilleð í den trettende Gang en Skald 

geð Dannerfungens Hof, at qbæðe om Sigmunds 

utrolig mange Deltebeðrifter og denne Volſungs 

Soge *). Der næevnes og en Slange, Sfattens 

Wogter, for Xdlingens Son betvang. EL 

skel), De Danorum rehus geſtis poema Danicum dia. 

, lecto anglofaxonica ex biblioth Cottoniano edid. 

G. I. Thorkelin Havinæ 1814. Digtets lærde 
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Skaldenes Billedſprog havde og Indfly⸗ 

delſe paa Hiſtorien. Thi at Digterne kaldte Mors 

kg blide Pad 3) A mæ 
(mmm 3 — 

Udgiver: har giort tvende Ord af Navnene Siges 

munde og Vælfinges &. 68 =69 hvorved disfe Spor 

til Volſunger forfvinde i hans Overfæltelfe „ men 

allerede Paſtor Grundtvig giorde fort Tid efter at" 
Digtet var utfommet i Ugebladet Kjøbenhavns ” 
Skilderi opmættfom paa, at disſe Ord hellere 
ffulbe leſes fom Navne. Profesſor Raſk er af ſam⸗ 

me Mening, og har havt ben Godhed at meddele + 
mig en ordret Overfættelfe af det hidrørende Sted. 

Da han ifær í Begyndelſen afbeler Ordene og Liz 
nierne ander edes end den teyfte Udgave, anføres 

be førfte Linier her. Stedet findes 13 Sang B. 

75 f. 6. ós. — 

Vel hvyle gecwæd 

Thæt he fram Sigemunde 
Secgan hyrde 

Ellen - dædum 

uncuthes fela 

Wællinges gewin 
Wide Íidas 

"Thara the gumena bearn j 

Gearve ne vilton ot 

' Efnt Évad han alf, 

hvað han om Sigmunds 

Heltebedrifter 

havde hørt fortælle, ” 

utrolig mange — 
Bolfungens Krige 
og vidſtrakte Tog 

Gom Menneſtenes Børn 

L 

v i 
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dens Fyrſter Budlunger og Volſunger, og at disſe 
Glægters Stamfadre anfaaes for faa bersmte og 
gamle, har uden Tvivl bevirket, at de ereinde 

V. 96. 

ei vidfte fan nøte 
—- — — — — — 

Sigmunds ſtore 

Rygte udbredte fig 

efter hans Død, 

fiden ben ſtridhaarde i 
dræbte Slangen 
Ædlingens Søn . 
Skattens Vogter 

under — — — — fen 
ene betvang 
med farlig Daad — 

(hos ham var ikke — = —) 

Alligevel lykkedes det ham 

át giennembore med Sværdet 

ben redſomme Orm, 

faa bet í Muren ftoð 
bet herlige Vaaben, 

og Dragen fik fit Baneſaar 
Den ulykkelige (Orm) 
havde viiſt fin Styrke 
faa at hån (Sigmund elet Gigutb) 

Skatten 
bruge (bortføre) kunde 
efter eget Tykke (lelfes dóme iffe thonne) 
Sobaaden lábebe 

Volſes Arving, 

i Skibslaſten bar han de blanke Klenodier 
Slangen ſmelted heed, 
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blandede i mange Genealogier. IJ ben eddiſke 

Sang Hynmudliod Streg3 nævnes Sigurd Volſungs 

Son blandt andre nordiſke Fyrſter, ſom beſlegtet 

med Ottar, J Fundin Norreg giores Halfdan 

den Gale til Budles Fader S. 125 GHaifdans 

Sonneſon ſiges ſammeſteds at have været Siggeir 

gift med Volſungs Datter, og alligevel ſi ſiges Hior⸗ 

diſe Sigurds Mober at have været en af Halfdans 

Sonners Affom i femte Led S. 11. Diðíe i fig 

félg modſigende Genealogier vife dog en Stræber 

efter af fnytte Bolfungerneð og Halfdans Etled 

til hinanden. I flere islandſke Slagtregiſtre fore⸗ 

kommer Sigurds Navn, dog ſtedſe fun í Anled⸗ 

ning af Aslaug, Regner Lodbrogs Dronning, ” 

fra hvem flere anſete Slagter í Island udledte ne 

res Herkomſt giennem Thoͤrſtein Rauds Born #).. 
Der af Nials Saga bekiendte Halgerda, Ber der. 
vede i — det tiende STAR var iffe lis 

s %; —— Að S. 383, Foftbrobrefagd 
I ”Kap:"Ftoamanafage í Kap: Odfaa í ben alde⸗ 

les upaalidelige Halfdan Gifteinfene Gaga Kap 1 

findes en lignende Genealogie⸗ Út í ét Haandſkrift 

af Bodvar Biarkes Gaga Hroes og Ingialds Slægt 
tegifter hidledes fra Sinfiotle, Bolfungð Son(Suhms 
kritiſte Hiſt. 2 D. 6. 289) kommer flet ikke i Be⸗ 
tragtning, da denne Bearbeidelſe af Biarkes Saga 
er ef taabeligt Æventyr frø femtende Aarhundrede. 
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det ſtolt af at nedſtamme fra Sigurd Fofnesba⸗ 
ne *). IJ hiſtoriſtk Henſeende betyde disſe Slagt⸗ 

regiſtre ſaare lidet; thi be enkelte Islanderes, hoil⸗ 

fe í fig ſelb ſtulde være De paalideligſte, grunde: 

fig alle paa Forudfærningen, at Aslaug van Si⸗ 

gurds Datter. Fundin Noreg er en Samling af 

allehaande Slægtregiftre, ſom rigtig nok ere el⸗ 

dre end det trettende Aarhundrede, men hvis Hjem⸗ 

mel í det ovrige er uvis. At de juſt med Hen⸗ 

fyn „til Sigurds Xt maae være) hentede fra for: 

ffiellige Kilder, viſer allerede den aabenbare Mode, 

figelfe, hvori de fraae til hinanden,>Hyndluliod.an- 

forer kun en Mængde gamle Ravne paa Slægter; 

» fra hvilfe en vis ellers ubefiendt Ottar ſtulde ned⸗ 

fiamme, uden. befiant at angive Glægtræfferne. 

Imidlertid vife Dog disſe Glægtregifire, at Vols 

fungerne regnedes til de ældfte með Nordens Fyr⸗ 

fer paa flere Maader forbundne Slægter. 

Ligefom Digternes Sange funde indføre Vols 

fungerne í Kredfen af Nordens Delteflægter, maatte 

de endnu fnarere funne giste deres Tildragelſer til 

Stof for Kunftforeftillinger. - Men da Begrebet om 

Kunſtmyther vil ſynes de flefte noget aldeles frem⸗ 

med for nordiſt Hedenold, trænger dette til udførs 

ligere Bevis: Den nordiſte — sf vifte 
— 

#) stíalöfaga Kan. 14. 
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fig fornemmelig í Vævnitig, i Aan⸗ Fræði 

og í Metalarbeide; mindre derimod í Steenmonu⸗ 

menter, Thi da man iffe brød Marmorett, der 

laae hiſt og "her ſtiult í Sverrigs og Norges Fiel⸗ 

de, og de over hele Skandinavien adſpredte Gra⸗ 

nitblokke ſaa vanſteligen veð Meiſelen kunde bes 

handles, er det ikke af Billederne paa de enkelte 

Graominder, hvor” Varigheden ífær fom í Be— 
tragtning, at matt máae bedømme Kunſtens Til 

ſtand i Norden før Kriſtendommens Indforelſe. 

Vævning og Bordyring have været bekiendte 

í Norden faa fanget Sagnet gaaer, Saa meget 
desſnarere kunde man bringes til at fætte Pris paa, 
flige Kunſtardeide, ſom Nordens Træhufe og fore 
Drikkeſale giorde Tapeter til en ældgammel og 

meget ſogt Prydelſe. Paa Tapeterne omfring den 

lange Drikkeſal kunde man allerbedſt anbringe Krem: 

ſtilling af Heltenes Bedrifter. Saaledes lader 
den eddiſte Sang Gudrunarqvæde 2, Str. 13215, 

Fyrſtinden Gudrune ved fit Ophold i Danmark 

borðyre fydlige Boliger, danffe Svaner, Helter 

nes Strid, hunniffe Kempere, Sigmunds Gfibe 

med deres forgyldte Seil og de udſkaarne Stavne, 

Digteren er venteligen jufi ved at fee flige Tapeter 

bleven bragt til at lade Gudrune fels foretage fig 

Sagabibliothek, 2 Bind, =. Bb 
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et faddant Arbeid. Man finder et re AR Ereiti 

pel paa faadanne Tapeter i Dluf den Helliges Tid. 

Kongen fagde nemlig en Dag til Skalden Thorfin, 

at han ffulde digte en Sang om hvad der var af 

bildet paa Tapeterne. Torfin vendte Hinene devs 

hen, og ſaae, at Ber var afbildet hvorledes Sis 

gurd ihielflog Fofner, og improviſerte derover en 

Strophe, fom endnu er bevaret *). Den nordiffe 

Kunſtfærdighed indffrænfede fig iffe til BVBævning. 

Man malte, og det. iffe blot Skibe men ogfaa 

Sfiolde og Varelſer. At ſtundom juft de gamle 

Heltes Bedrifter bleve afbildede paa Skiolde, viſer 

Einar Skaaleglams Exempel, der havde modtaget 

til Foræring af Hakon Jarl et Skiold hvorpaa 

mellem Guldplader gamle Sagn vare afbildede **). 

" Einar gav det til Egil Skalagrimſen, der. digtede 

en. vidtløftig Sang om dets. Indhold; fiden fors 

dærvedes Skioldet ved at falde í et Kar með ſuur 

Balle og Guldet blev aftaget, 

Paa Varelſers Udfiring med hifioriffe Males 

vier haves tvende mærfelige Erempler. Den rige og 

pragtlyſtne Jslænder, Oluf Paa, lod imod Slutnin⸗ 

gen af det tiende Aarhundrede en Spifefal opføre, 

#) ; Cod, Flateyens. col. 763. 3 bet Guhmífe Afftrift - 

6. 2542. | 

+"). Ggilð Gaga 6. 698. han var Ícrifadr fornlögum. 
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ſtorre og prægtigere, end man før havde feet i Island. 

Paa Væggene og: Loftet vare berømte Gagn udfer⸗ 

te x); og alt var faa godt udarbeidet, at det fyns 

teg meget vynteligere; naar Tapeter ei vare ops 

hængte, Heraf Fan man tillige flutte, at her fas 

les om Maleri, og ei om Billedhuggerarbeide, 

hvilket ei faa pasſende kunde ſammenlignes med 

de ſpraglede Tapeter. Sfalden líf Uggefen, fom - 

bivaanede Olufs Datters Bryllup, veð hytls 

fen Leilighed den prægtige Sal forſte Gang blev 

brugt, quad en Gang, Husdrape Faldet, om Oluf 
Paa og ðe Sagaer, der bare tegtteðe paa Vægger 

ne. Af denne Gang har Snorres Edda bevaret 

og et Par Linier, hvoraf gi kunne fee, at blande 

andet Thors Bedrifter der vare afbildede. Da alle 

Væggene paa denne Sal vare bedakkede með Bils 

feder, då juft berømte Sagn vare afbildede og. 

Oluf Paa juft nedſtammede fra en Slægt, der reg» 

nede fin Herkomſi fra Sigurd Fofnesbane, er det 

faare rimeligt, af ogſaa dennes Hiftorie der har 

været afbildet. | 
B6 2 

Lardelaſaga Sap. 24 voru markadur á ágiætar 
fögur a thilvidum.0c:80 sa.nafrenu. Suhm har 

í Tabellerne til ben fritifte Lift. T. 39 urigtigen 

forſtaaet Bette om Runeindſtktifter. 

* 

* 
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Med end ſtorre Grund kunne vi ſlutte, at flige 

hiftoriffe Malerier have været brugte, ifølge Be: 

ffvivelfen over en Pragtbygning i Kong Oluf den 

Helliges Tid, forn Klatsbogen beretter, col. 467 

i Anledning af et Beføg, Kong Oluf aflagde hos 

en rig Mand í Øfterdalen í Norge, der heed Mans 

dulf, fom modtog Kongen med megen Pragt. J 
den udførlige Beffrivelfe over Salen, hvor Kon⸗ 

gen fob, figeð, af paa Loftet var forſt malet Gud 

felv og hans EngleiFare, derunder Himmellegemer⸗ 

te, nedenfor Skyer og Vande, faa Fugle, Jord 
med Græs, Træer og mangeſlags Dyr. Nede 
pan Panelet vare malte feðenffe Ting og Fraſagn 

om berømte Konger, At nu juft: mellem disfe og 

har været Scener af Sigurds Hiftorie fan ſluttes 

„af Drømmen, Oluf. figes at have havt, efter at 

ban under Betragtninger af alle disfe Malerier 

var flumret ind. Det fortælles nemlig, han havde 

, havt en profeti Drøm liig Nebucadneſars om Guld⸗ 

billedet, og nu hedder bet: neden for Billedets Bryft = 

= var en bred Giord af Jern, poleret ſom et Sværd; 
der ſaages Sigurd Fofnesbanes Saga, Harald 

Hyldetands og noget af Harald Haarfagers Gier⸗ 
ninger. Viſt nok er Fortællingen om denne Drøm 

en Fabel, men Olufs Beføg hos Raudulf/ hvilket 

og Snorre omtaler i Oluf Helliges. Saga Kap. 
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1731744 er fattbfærðig ; og Drenmens tóbelijd. 

" Unvendelfe paa De nordiffe Konger beviſer, at den | 

iffe fan være yngre, end omtrent Midten af det 

tolvte Aarhundrede, til hvilken Tid man vel kunde 
viðe , með hoilke Malerier et prægtigt Huus í det 

ellevte Aarhundrede pleiede at ſmykkes. 

Hyppigſt vifte fig den oldnordiſte Kunfifærdige 

hed ved at udffiære i Træ. Allerede i Slaget veð - 

Hafursfiord, hvorved Harald Haarfager blev Ene⸗ 
Herre i Norge, omtaler en ſamtidig Skald Skibe⸗ 

he med gabende Hoveder og udffaarne Prydelſer *). 

Kong Oluf den Hellige fod bygge et Skib, paa hvis 

Forſtavn ſtod et guldbeflaget Boffelhoved *) og 

til et andet Skib havde han felo udſtaaret et Kon⸗ 
gehoved, for lange efter hans. Tid: prydede den 

Snekke, de norſte Konger felv beftege ***). Huſes 

Vagge og Bielkeender vare ſirede med udffaarne 

7”) Heimskringla Harald Haarfagers Saga Sap. 19. 
Det ſynes, fom man har betragtet flige Hoveder, 

uden Zvivl ofteft Dragehoveder, ligeſom Romerne 

deres Maffer,  fom Mibler mod Trylleri, eller 

til at ſtrekke Xander, efterdi det i Ulfliots Loven 
var forbudet at feile til Island med flige gabende 
Hoveder paa Forftavnene; af ei Landvætterne 

fulde foruroliges, Landnama S. 298: 

* Oluf den Helliges Gaga Kap. 154. 

**1) Oluf ben Helliges Saga Kap. 45. 
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Billeber *), og at ogſaa hiſtoriſte Emner ſaaledes 

bleve fremftilte, vifer Fslænderens Chord Hauks 

Erempel, ber í bet tiende Aarhundrede fod de Kam⸗ 

pe, hvilfe han í flerne Egne havde beftanet mod 

Uhyrer, indſtiere baade. over fin Seng og fir Hoi⸗ 

fæðe *5). Man kan ikke omtvivle at jo de gamle 

Nordboere forſtode at forferdige hele Billedſtotter 

af Træ. Det følger allerede af de bekiendte For⸗ 

fællinger om Thors og flere Afguders Billeder, Der 

ved Kriſtendommens Indforelſe bleve ſonderſlagne. 

Stundom vare disfe; ligeſom Helgenbillederne, iførte 

prægtige Klæder; men at disſe Billeder Dog ikke 

ſelv vare uformelige Masſer, Fan ſluttes af, at 

deres Pine, Anſigtstrek, Arme og hele Stilling 

ſtundom bliver omtalt. Nordboerne kunde heller 

ikke mangle Dvelfe'i at forfardige ſlige thi baade 

í Fyrſternes og i de rigere Bonders Gudehuſe fand⸗ 
tes der, ligefom í de indiſte Pagoder, en Mang⸗ 

foldighed af Gudebilleder, ſtillede omkring dem, 

der fortrinligen dyrkedes. Hver Mand var des— 

uden i det hedenſte Norden foranlediget til at have 

idet mindſte tvende Billeder í fit Huus. De to 
høie Gtolper nemlig, der gemenligen fiode for Huus— 
I 

*) See Enden af Thord Hredes Gaga. 

**) Nialsſaga Kap. 120 G. 183. 
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faderens Sæde (öndvégis ſulur, fetstokkar) og 

betragtedes ſom hellige, vare nok ofteft oven til 
udffaarne, omtrent ſom Grekernes Dermer. At. 

de ikke juft altid foreſtilte Thors eller Aſernes Bil⸗ 

feder ), men og” ſtundom Oldtidens Delte, flute 

tes af et Sted í Begyndelfen af Kormaksſaga, 

hvor Hagbards Billedfistte í Legemsſtorrelſe fores 

kommer fom noget iffe ufæðvanligt í islandſte Huſe 

mod Enden af bet tiende Aarhundrede. Da nem 

lig Gteingerða vilde fee Kormaf, uden at blive 

kiendt, gif hun til en Krog, og fade ind í Drikke⸗ 

ſtuen under Hagbards Skieg, men da Lyfet juſt 
faldt paa hende, ſagde Kole aks Ledſager til ham: 

ſeer du Oinene ved Hagbards Hoved, og denne 

qvað ſtrax et endnu opbevaret Vers, Hvori hart 
priſte fig lykkelig, at den ffisnné Dvinde havde over 

Hagbards Hals nedftirret paa ham. Denne Hage 
hard er efter al Sandfynlighed den ſamme, ſom 

Saxos Hagbarth eller Kæmpevifernes Habor. Fand⸗ 
tes nu udffaarne Billeder af de Helte; hvis Minde 
Sangene havde bevaret, í de gamle Skandinavers 

Baaninger, fan man vel og flutte at Bolfungerne 

") Eirbyggiafaga fortæller &, 3. at paa ben ene af. 
Thorer Moſtrarſkegs Høifædepillere var Thors 
Billede udſtaaret. 



re 

í 

/ 

302 Om Gagnfrebjenð Forplantelſe. j 

ber fremfor alle obrige Delte ofteſt ere blevne afbil⸗ 
dede, og dette feder né til at forſtaae følgende 

Sted om Bolfunger. og Giufunger hos Snorro, 
ber hidtil almindeligen er bleven. misforſtagaet *). 

Da Kong Sigurd Jorſqlafqr paa Hiemrei⸗ 

ſen fra det hellige Land var kommen til Konſtanti⸗ 

mopel 1111 blev han Der paa Bet prægtigfte mode 

faget af Keiſer Alexius, „ber, efter at, have fendt 
"am betydelige Soræringer,, lod ham veð Sendes 

bud ſporge, „enten han vilde modtage en Soræring 

af Keiferen paa 6 Skippund Guld eller ban hel⸗ 

ler onſtede, at Keiſeren lod Foranſtalte den, Leeg, 

Der pleiede at holdes paa Padreim. Sigurd fore⸗ 

trak at ſee Legene, og Sendebudene forſikkrede, at 

denne Leeg ikke koſtede Keiſeren mindre Guld **), 
Da lod Keiſeren alt giore færdig. til, Legen, og den 

blev omhyggeligen aiki Alt sw den Dag beðre 

* — D. S. — Sigurd Sørfatafars 
Eiſteins og Olafs Saga Kap 12, 

#1). Denne overdrevne (Sum ér en Folge af be ſtore 

Foreſtillinger Nordboerne giorde fig „om ben græ: 

fe Keiſers Rigdom, Skalden Markus, ber var 

Sigurds Samtidige, fíger í et Vers om Erik 
Eiegod, at han havde áf ben græffe Keiſer imob: 

taget en halv Læft Guld, hvilket juft fvarer til6 
Efippund. Knytlingafaga Kap. 81.6, 168. Man: 

ſtee et ſaadant Digterudtryk har givet Anledning 

til at beſtemme Summen, 
a 
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for Kongen end for Dronningen, thi Dronningen 

pleier at have den halve Leeg, og deres" Folk kap⸗ 

pes i alle Legene. ; Græferne fige, at naar Kon⸗ 
gen vinder paa Pabreim flere. Lege end Dronningen, 

da vil Kongen og vinde Seier, naar har drager" ” 

Herferd. Folk der have været i Konſtantinopel 

fige nt Padreim ſaaledes er bygt, at der gager en 

hoi Muur omkring en Glette, Der ligner et indheg⸗ 

nef rundt Venge, með. en Forhoining inden om 

langs Muren, hvorpaa Folk ſidde og ſee Legene 

paa Sletten. Der er anbragt mangehaande 

gamle Tildragelſer, Afer, Volſunger og Giukun— 

ger, ſom alt er ſtobt af Kobber og Malm med ſaa 

megen Kunſt, at det lader ſom alt var levende, og 

ſynes Folk, ſom be deltoge i Legen. Med faa - 

mange Kunſigreb og Paafund er Legen indrettet, at 
det fyn, form Folk rede giennem Luftens: Der. 

bruges og Skydeild, — * og in 

ſtrumenter. 

Man at ——— dette Fe om byg 

ftillinger af Aſers, Volſungers og Giufungers 

Skiebne og Bedrifter, ſom Bæringerne face, eller 

troede at fee pan denne Feſt, altfaa om ſceniſte 

Gfuefpil *)... en benne-Borflaring, der endog 

+) "Torfæi hist, norvag. P. 3 p. 458. Gums dans 
— 

— 

4 

* 
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ſynes tildeels at finde Medhold i ert unsiagtig Over⸗ 
fættelfei Folioudgaverne, er aldeles urigtig, Neppe 

gaves ſceniſte Skueſpil í det tolbte Aarhundrede i 

Konſtantinopel. Disſe vare allerede í det ſyvende 
Aarhundrede ophørte FT); og vare de end vedblevne, 

havde man dog aldrig funnet opføre. ſaadanne paa 

Hippodromen. At det er denne nærmeft til Ved⸗ 
delob indrettede Bygning der antydes; vifer baade 

Navnet Padreimr, der var en for "Tydfte **) og 

Skandinaver falleds Fordreielſe af Rendebanens 

græffe Navn, og endnu tydeligere dens" Beſkri⸗ 

velſe, der ikke pasſer paa noget Theater, men 

allene paa en amphitheatralſt Bygning. En om⸗ 

trent ſamtidig Reiſende Benjamin af Tudela (bað 

1173) anfører blandt Konſtantinopels Markver⸗ 

digheder, Hippodromen, ſom det Sted hvor prag⸗ 
tige Lege holdtes med megen Kunſt og vilde Dyre 

ſamt Fugle kampede med hyerandre ***). — Det 

ſees desuden af det bekiendte Skrift om det byzan⸗ 

ſte Hiſtorie 5 D. S. 188 von ber ha Lies 

ber ålteren. Ebba S. IX, 

) Gee mit SÉrift dg genio ævi Theodoliani 2 —* 

6. 142. 

st) ; 3" Digtet om Kong Rother Død og Bú: 

ſchings Gedichte beð Mittelalters tales S. 10 Lin. 
93 om Poderain. ! 

A ps 24. edit, Elzev. 1633, 
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tinſke Hofs Ceremonier af Keiſer Konſtantinus Por: 

yhyrogennetes ; hvorlunde „alt, hoad der var ble— 

ven tilovers. fra de gamle Pragtfeſter, anvendtes 

til at forherlige Hippodromens Skueſpil. Snor⸗ 

res Udtryk om Legens Beſtaffenhed pege hen til 

Bæðbefigr felen, hvor; Kudſtene vare delte i tvende 

ftore Partier, de blage og de gronne, af hvilfe Keiſe⸗ 

ren beffyttebe bet ene og Keiſerinden det andet. Ends 

nu mere farafteriftifEt er ben Omfrændighed, af midt 

paa. Marken, hvor Legen holdtes, fiode herlige Kob⸗ 

berſtotter af Met, Bolfunger og Giukunger. Dette 

funde hverken fige8 om ef Theater eller Amphithea⸗ 

ter, men allene om Hippodromen, Der ligeſom 

Circus Maximus var prydet í Midten med en fang 

Rakke af de ffionnefie. Brongefigurer , hvilke Cons 

fiantin allevegne fra havde ſamlet. "Naar Nord⸗ 

boerne fane disſe kolosſale Billedſtotter, og hørte, 

det vare de gamle Guder og Helte, funde det let 

gaae dem, ſom de gamle Grakere, Der troede af 
gienkiende deres egne Guder í alle fremmede Fol⸗ 

keſlags Myther, de maatte da mene her at finde 

de ſamme Billedſtotter, ſom de vare vante ar fee 

i Hiemmet, iffun langt ſtionnere, da de her fores 
fom dem ligefom at leve. Enkelte af Hippodro⸗ 

mens Statyer, der juſt omtales af Byzantinerne, 

kunde ogfaa- foranledige beſtemte Hentpdninger 
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f. Ér. en Beller ophon na Pegaſus BEN til Sis 

gurd paa Óeften Grane, og en Díana til Bryn⸗ 
hilde ). Snorre ſiger desuden ikke, at disſe Kob⸗ 

berſtytter bleve brugte til Legene, men at det ſyn⸗ 

tes for Tilſtuerne, fo at Stotterne, ligeſom de 
funde være levende, deltoge i Legen; hoͤilket jo 
var en naturlig Følge” af at Tilſtuerne fade de 

ſtisnne Billedſtotter midt paa Circus mellem Linie⸗ 
dandſerne, Kunſtberiderne og Fyrverkeriet, ſom 
ledſaget af ef ſtort Orcheſter forlyſtede dem Det: | 

te Sted hos Snorre, flildrer meget kraſtigen det 
Indtryk, de graſte Idealer giorde paa Varin— 

gerne, og Bevifer baade at deres Sands for bet 
Skionne var levende, og af Volſungers og Giu— 

kungers Skiebne var hos dem i —* Minde og 

knyttet til Aſernes. 

Disſe Oldtids Minder, der baade ved San— 

ge, Genealogier og Kunſtforeſtillinger giennem Aar⸗ 

hundreder vare blebne forplantede í Norden, maat⸗ 

fe vel tilſidſt bige for den alt fortærende Tid, men 

) „Heyne de, artis operibus, qvæ Conftantinopoli 

asfervata fuerint,/in Comment. Götting vol. II p. 

"23, 20. Gyllius í topograpb, Conliant. óp 3 

taler om be mangfolbige Statuer, ber havde ſtaaet 

paa Bippobromen, Sammeſteds Kap. 12 fortæla . 

leg om en Gegler (eirculator), ber uffabt ſteg 
MT með fra en Kollosſalſtatue paa Hippodromen. 
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de eſterlode dog Spor, ſom bi funne følge, Li⸗ 

geſom Islanderne langſt dreve den gamle Skalde⸗ 

funk, og efter at be havde. ophørt i Almindelige 

hed af digte i.de gamle Verſemaal, dog ofte í des 

veg Rimur anvendte Skaldenes Billeder ; maatte 

derved ogſaa dertil disſe Billeder hørende Fortal— 

linger bevares i deres Erindring. Vi finde der⸗ 

for ſtundom de til hin Sagnkreds horende Helte i 

Islandernes ſenere Rimerier og Woentyr. I Ski⸗ 

darimur, et burleſtt Digt fra det femtende Aarhun⸗ 

drede, "fortælles -om en Tigger veð Navn Skide, 

at han drømte at være kommen til, Valhal, hvor 

ham vederfores for Wre. Reigin fulde ſmedde 

ham en King til hang Stof og Hilde blive þang 

Brud; mer da han. uforvarende giorde Korſets Tegn 

paadrog han fig et heftige Anfald af Afer og Ein⸗ 

herier, hvilfe han vel em Tid giorde kiek Modſtand, 

fældede mange.og hug en Tand ud paa Fofner; 
imidlertid var det dog tilfdft gaaet ham galt, hsis 

iffe Sigurd Svend havde anfeet det for en Skam 

at fan mange vare om cen kriſten Mand, og betr 

for havde draget Sværdet Gram ud af Sfeden =) 

+) Æil Prøve følgende: 

Sigurdur tok tha Íverdit Gram 

ek Íveiflar til med afli, - 

mir Á 
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hoormed han hug vin fig, indtil han ſik Skide ud 
af Hallens Dor. Mindre lempeligen behandles 

Svend í en Tabet om Thorſtein Skelk, Flatobo— 

gen har opbevaret XY, hvor en lille Diavel fortæl 

fer en af Olufs Hoffinder, at Sigurd Fofnesba⸗ 

ne, maatte hede Helvedesovnen, han var nemlig 

felov Ilden; dog legges til, ban udholde fin Pinfel 

bedſt af dem alle. | 

Med Thidreks Navn bleve Jslenderne bes 

fiendte ved de tydffe Romaner, ſom ifær fra Has 

gen Hagenſens Tid bleve overfatte. Saaledes fors 

tælles i Begyndelfen af Blomſturvallaſaga, at 

Biorn Domherre í Throndhiem, der ledſagede Kir— 

ſtine/ Kong Hagenſens Datter til Spanien, hørte 

der ved hendes Bilager forelæfe paa Tydſt en Gaga, 

fom han førte hiem med fig. Denne ſaakaldte 

Blomſturvallaſaga begynder med at tale om den 

Tid, da der mægtige Kong Ermenref regierede Ros 

maborg, ligeledes om Thidrek af Bern, der nede 

flammer fra Samſon ben forte, hoilket alt ans 

føres, forði denne Samſon var Stamfader til His 

ſtoriens egentlige Delte, Ake Oldungatroſtes Søns 

ner. At man alligevel í Island har vedblevet at 

allir their, (em. oddurin nam 

innam hröck at gafli. - 

*2) Oluf Trygg. S. isl. Udg. 2 D.S. 209. 

“ 
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anſee Thidrek for en fremmed Hele, der ikke veðr 

fom den gamle Sagnkreds, fan fluttes af Skida⸗ 

tíma, der fom ovenfor blev bemærfet , har kiendt 
Bílfinafaga , men dog iffe nævner Thidrek iblandet 

Valhals Þelte. I Romanen om Jarl Magnus 

berettes, at denne Jarl, der var erfaren í Mer 

ceomanti, fom í Efiffelfe af en Olding til Reis 
fer Karl í Saxland; og fortalte ham, at han 

' forftoð den Kunſt, naar han blev gammel, igien 

at giore fig ung ; cen Gang havde han giort dette 

i Mom, da Ermenref regierede, hvem Sifka fors 

raadte, og í denne Anledning beſtrives Gunnars, 

Hognes, Thidreks og Virga Velents Søns Ude 
ſeende. Siden opførte denne Jarl Magnus et Tryl⸗ 

leſpil for Keiſeren, hvorved de beromteſte Did: 

tidshelte bleve fremmanede. Der ſaaes Niflunger⸗ 

ne, Gunnar og Hogne, Iſung og hans Sonner 

med Sigurd Svend deres Bannerfsrer, Thidrek 
og Birga , Dalf og hans tredfindstyve Kæmper, 

og endeligt de fire Jetter Aspilian, Aventrod, Et 

geir og Vidolf. Ved Sagaens Ende baðler Fors 

fatteren dem, der vilde anfee det for Løgn, og føier 

til, at Rolf dog med Fornsielfe hørte paa This 

dreks Saga, og den om Slorent *) famt andre 

1). Uvift om her menes Florent BE Konge 
eler Flores og Blanceflor, 
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Ridderſagaer. Det anførte viſer allerede, at Jarl - 
Magus Saga er en Roman, digtet en Tid efter 

at Vilkinaſaga er ſtrevet, altſaa ikke ældre end 

det femtende Aarhundrede. Den faner for Reſten 

iffe i nogen Forbindelfe med Vilkinaſaga og om— 

fatter futter opdigtede Begivenheder. 

I et Par andre ſenere islandſte Romaner 
nævnes mellem. de Kunſtemner, hvormed: Palads 

fer.vare prydede, Gagnene om Kong Thiðref og 

hans Kæmper , Song Iſung og Sigurd *). 

J de frende nordiffe Riger ſynes de tydſke 

Gange om Sigfried og de dertil Enytteðe Sagn 

=, femmelig tiðligen at have udbredt fig, og at have 

páa den ene Side forvanffet de gamle Minder, í 

det de paa den anden bidroge til af de, indkladte 

"ten nyere Form, ber ſikkrere bleve forplantebe. 

#) J Sagaen om Niculasf Leikara- forekommer føl: 

gende: Sted 75 Taarnet bare udarbeidede alle: 

haande Gagaer om forſtiellige Konger, forſt om 
Kong Thidrek og hans. Kamper, Kong Iſung 

og Sigurd Svend og Iſungs Gønner; Kong 

Half og Hans Kæmper, Alexander Magnus, Hec⸗ 

tor, Achilles, Troianerne og Gange Rolf, ſom vandt 

Normandiet. Med de ſelvſamme Hiſtorier for⸗ 

tælles det og i Sigurd Thogles Gaga, at Frat: 
lands Dronning Gebentiana lod, berligen bemale 

en Gal pag fit Slot, 

# 
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Af den ovenfor anførte Fortælling hos ago (Lib. 

13P. 29) om de ſaxiſte Glanger , der vilde ad⸗ 

vare Knud Lavard, ved át ſynge om Grimhil—⸗ 

des. Forræderi mod fine Brodre, Fan vel juſt iffe 

ſluttes noget til, hvor bekiendte Sagnene om Si⸗ 

gurd vare i Danmark, til Knud: Lavards Tid 

11313 da Digteren, Der navnes,/ jo var en frem ⸗⸗ 

með, ſang paa tydſt og Det for ert Fyrſte, der 

yndede tydſte Sæder. Men naar Saxo foier til, 
var Grimhildes Troloshed mod fine Brsdre var ſaare 

bekiendt R, folger, at í Det: mindſte til hans 

egen Tid, mod Enden af bet tolvte Aarhundrede, 

var Ben tydffe Indkladning ef Sigurds Hiſtorie 

almindelig befiendr í Danmark; thi ví have fót: 

ben feet, at juſt den karacteriſtiſte Forſkiel mellein 

det tydſte og norðdiffe Gagn beroede van, at Guð: 

Tune faldtes af Tydſterne Grimgifde og nt Atles 

Troͤlsshed mod Niflungerne blev hende tilſtrevet. 

wo. denne Omſtandighed, ar det var af tydſte 

Sange, at Saxo fornemmeligen kjendte ſine Sagn, 

made uden Toivl Aarſagen ſoges, til at Saxo 

ikke felb í fin Hiſtorie har optaget noget om Sigurd, 

J 

vt) Saxos Orð ere: notislimam Grimildoe ergå: fra 
tres perfidiam de induſtria memorare adorfusa 

Eagabibliothæ, 2 Binna. 00... E € 
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Han kjendte islandſte Sagaer og Skaldeqvad, kunde | 

altfaa neppe være uvidende om, hvor ofte Bér í disſe 

forefommer Henſyn til Sigurds "Bedrifter, hvoraf 

flere henfættes til Danmarf; han anforer: ſelb For: 

munrefð eller Jarmeriks Óifiorie, men paa en 

fra Jótænderne8 Fremſtilling faa afvigende Maade, 

og fan forvirret, at Den. mage antages henter fra 

danffe Almuefagit. Da Gudrunes Ravn forefom: 

mer Þeri, kunde det neppe være muligt; at dette 

allene var i Danmarf bleven forplantet, og de ans 

dre dermed forbundne Minder forglemte: Det blis 

ver derfor hoiſt ſandſynligt, at Saxo baade af Is⸗ 

lendernes Sfaldecvad og danffe Folkeſagn kjendte 

Bolſungaſlagtens Skjebne. At han dog ikke ind⸗ 

fluttede disſe indholdsrige Sagn i fin Hiſtorie, fys 

neg allene at blive forflarligt af, at han har ans 

= feet Begivenhederne for ikke at vedkomme Semach 

Hiſtorie. —R | 

Deſto Fjerere vare disſe SEinner for d den nor⸗ 

diſte Middelalders Digtere. Man finder de bern⸗ 

{Fe Helte og Grimhildes Hevn ofte omtalte i de Fol⸗ | 

keſange, Ber under Navn af Kampeviſer í Det fior⸗ 

tende Aarhundrede. gjenløde over hele Gfandinas 

vien *). Den oldnordiſte Digtekunſt var med fit hele 
3 

2) NG Kæmpevifernes Alder, fee min Recenſion 
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Billedſprog for usie kuyttet til den gamle Tids Fo⸗ 

„teftillinger, tilat den ikke gradviis fulde have tabt 

fig tilligemed disſe. Allerede den ſtsrre Anfeelfej 

ſom de islandſte Skalde fra det ellevte Aarhun⸗ 

drede af erholdte ved de nordiſte Hoffer, maae tære 

og at ikke Kongernes egne Mænd nu font forben 

kappedes om at quæðe Deltefange. De islandſte 

Sfalde veðblese vel, ligefom de greſte og romerſke 

Digtere, efter Kriſtendommens Indførelfe í deres 

Vers at:omtale de gamle Guder ; men Mindet om 
Aſerne var iffe, fom det onr Olympens Guddom— 

me, fnyttet til Ungdommens Undervisning; og 

Efaldeqvadene, der mere og mere heldede til en 

tom og: mindre forfianelig Phraſeologi, ſom Rim— 

bogſtaverne underſtottede, maatte ophøre at beha— 

ge; Imidlertid vare Nordboerne nu engang vante 

til Sange, og Tydfflands Sæder begyndte hos dem 

at finde Indgang. Fra det trettende Aarhundrede 

af forfleredes i Byerne Hanſeſtedernes Contoirer, 

og Ridderne efterabede ſaxiſt Lurus. Af de mange 
føldige Berðarter, Skaldene have. brugt, bleve 

tu De lettere valgte, der, ſom det faafaldte Runs 

penne) havde meefi Lighed med fremmede Versar⸗ 

Gc2 

Over ben nyefte Udgave af bísfe i danſt Litteras 

turtidende for 1814 &. 596-634. 
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ter, Af em ſaadan Blanding af nordiſke og tydſte 

4 

Metrer, ſynes Kæmpevifernes Maneer at være 

oprundet. Den maatte blive des mere yndet, forn 
den bedre pasſede til Tidsalderens Vilkaar. Krigs— 

fange opflammmede ikke længere Gemyttet í Kam⸗ 

pen, Skalden qvad ikke mere í Begeiſtring öm de 

” Slag, hvori han felv havde fegtet, men í Fruers 

ſtuen og ved Riddernes Drikkebord quad Sangeren 

om romantiſte Sagn, í den naive fortællende Cone. 

. Danmar var det Scandinaviens Land, font 

fane meeſt aabent for Tydſtlands Indvirkning, og 

veð de politiſte Forhold í Begyndelſen af det fiovs 

tende Aarhundrede: maatte Bekiendtſkabet med det 

faa nær. beflægtede tydffe Sprog end mere udbrede 

fig. Bi finde; derfor og, at, uagtet mange Kam— 

pevifer ere blevne fiungne í alle 3 Riger, be dog 

"uden Tvivl í Danmarf ere blevne fortrinligen yn⸗ 

dede, ligeſom nok ogſaa de flefte af dem ere dig» 

fede i dette Rige. Thi Det er Dog vel neppe noget 

tilfældigt, at det iffe blot var allene í Danmark, 

hvor man indtil Den fenefte Tid havde í Trykken 

udgivet Samlinger af disſe Sange, men at Det ogſaa 

jufter fra Danmarf, at man har omtrent en Suees 
vidtloftige haandffrevne Samlinger af Kampeviſer 
fra det fertende og fyttende Aarhundrede, imedens 

” de fvenffe Lærde; der nu ſysſelſatte fig med disſe 
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Folkefange, omhyggeligen maae opfamle dem af 

Almuens Mund. Vi kunne da iffe anfee Kam⸗ 

peviſerne, fom A. S. Vedel udgåv í Enden af det 

ſextende Aaarhundrede, Peder Syv í Enden af det 

fyttende Aarhundrede; og fom í vor Tid af C. 

Abrahamſon, Nyerup og Rahbek ere blevne uds 

givne, for oldnordiſte QOvad', Heller iffe for Fruge 

ten af enfelte Digteres Fremſtillingsevne og henri⸗ 
verde Exempel, men ſom den novdiffe, i Sardeles⸗ 

hed danſte, Middelalders uvilkaarligen og gradviis 

uddannede Product, hvori Lyden af de tydſte Sans 

ge ſammenſmeltede med den ſidſte Gienklang af de 

oldnordiſte Toner, Sproget peger i det hoieſte hen 

til det trettende Aarhundrede. Det er Ridderti⸗ 
dens Navne, Vaaben, Kladedragt, Stridsmaa— 

de, Sæder og Skikke ſamt borgerlige Forhold, ſom 

neſten overalt der blive ſtildrede. ; 
Beftaffenheden af be WRmner, der í Kampe⸗ 

iferne ere hentede fra Sagnkredſen om Volſunger⸗ 

ne og de bernſke Helte, bevifer dette end mere. Ikke 
blot findes í den Syoffe Samling en ældgammel 

ordret Overſattelſe af den tydffe Sang om Hilde— 

brand, men Indholdet af alle Berfene fremmer 

overeens med Vilkinaſaga juft der, hvor denne 
afviger fra de oldnordiſte Sagn. J Biferne frem: | 

trader Kong Didrik af Bern og hans Helte fange 
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mere end Sigurd. Gudrune er bleven til Grimild, 
hendes Hevnelyſt tilſtrives Brødrenes Død, og 

Folker Spillemands Tapperhed, til hvilken Sale 
beqgaðene intet kiende, bliver hyppigen beſunget. 

Ikkun tvende Trak, ſom ikke findes í de tydſte 

Gange, vi have tilbage, minder om De oldnor⸗ 

diffe Gagn: at nemlig í Brynilds Viſe (1 D. 

132 Str. n! Udg:) nævnes. Sivard með fin Fole, 
der vandt: ſtolt Brynild af Glarbierget og at Bis 

drefs Moder kaldes Bodild (1 D. S. 28 Str. 18), 

De til vor Sagnkreds hørende Træt fom Kæmpe 
viferne beſynge ere: Didriks Tog til Bertangaland 

og hvad dermed ſtager i Forbindelſe; Sigurds Kamp 

með Aumlung, Vidgas med Kæmpen Etgeir og Dis 

dreks Kæmpers med Jfung (1 D. N. 1, 2, 3 

fremdeles, Kong Didriks og Løvens. Kamp med 

Lindormen (1 Ð. N. 5. S. 41—43y hvilfet her lige: 

fom i det utrykte Tillæg til Vilkinaſaga tilſtrives 

Didrik af Bern; endeligen det ſom narmeſt flager 

i Korbindelfe með Sigurds Hiſtorie, Sigurds Død 

(1D R, 17.6, 132-138); og udførligft Grimilds 

Hevn paa fine Brødre (1 D. N. 14, 350 16. KG 

109-130.) | ] 
Disfe Sange maag imidlertid. aldeles. iff. 

betragtes at være blotte Dverfættelfer af det Tyd⸗ 

fe, ſaaledes ſom Viſen om Hildebrand. De ere 
| | 
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frie Bearbeidelſer af tydffe Æmner, og ſom Til⸗ 
fældet pleier at være veð Forplantelſen af Sagn í 

Almuens Muud, idet enfelte Træf bliver troligen 

erindret, og en Doveðbegivenheð ofte heel. fore 

glemt; eller vilfaarligen forandret Saaledes 

findes í Biferne om Grimilds Íeön De mindre. 

Omftændigbeder veð Niflungernes Reiſe til Attila, 

fom Ribelungenlied har ſtildret: at Havfruer vars⸗ 

lede ondt, at Færgemahden blev ihielſlaget, át 

Aarerne gif í Stykker, og at Baaden fremroedes 

ved Skiolde. Derimod herſter ſtor Forvirring i” 

Navne og ſelve Begivenheder: Sigurd Fofnes⸗ 

bane er bleven til Sivard Gnarenfvend, Kong 

Iſung til fold og Nielaus, Vidga Velents Søn 
til Vidrik Verlandſen, Kampen Etgeir til Lang⸗ 
been Riſe o. f. 9... Blandt Didriks Kæmper nav⸗ 

teg ikke blot Raadengaard, Mimring Tan, Wf 

van Zern, ſom de tydſte Digte ikke kiendte men 

ogſaa en Iver Blaa og Sonne Folkerſen, ſvenſke 

Riddere fraðet trettende Aarhundrede, hoilket vir 

fer at disſe Sange kunne for ſaavidt ikke være al— 

dre end fra det fiortende Aarhundredes Midte. Kong” 

Didrik boede pan: Brattingsborg, et gammelt Ravn 

paa ethvert Helteſede, og Fru Grimild fatte man) . 

endog það den lille Øe been ,- hoilken ſynderlige 

Lokaliſering maaſkee foranledigedes veð, at Huna⸗ 

2 
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land ftundom ſkrives Hvenaland *), hvilket efter 

den danſke Udtale ogſaa kunde betyde Landet Hveen. 
Sivard Snarenfvends Endelige bliver fortalt paa 

en fra de ældre Sagn heel forſtiellig Maade, í den 

elledte Vife af den nye Udgave, og hans Forhold 

fil Brynhilde í 17ðe Viſe har fun en fiern Lighed 

med de eddaiſte Sanges. Disſe Kampeviſer, der 

giennem flere Aarhundrede bleve ſiungne, forſt paa 

Ridderborgene, ſiden i Qisbftæberne, tilſidſt í 

Landsbyerne,” hade bragt allehaande Sagn om 

disſe Fabelhelret Omlob. Markeligſt kunde den 
ſaakaldte fvenffe Kronike ſynes, hvoraf findes et 

ufuldſtendigt Udtog foran Vedels Indledning til 

Kampeviſerne, hvilket Stephanius ogfaa í fine 

Moter til Saxo har benyttet S. 2300 Driginas 

len "findes paa Univerſitetsbibliotheket i Kjoben⸗ 

havn, Vi ville meddele et Udtog deraf tildels med 
Originalens egne Ord: Paa ODen mellem Sia⸗ 

land og Skaane boede en Kænipe, der hed Nog⸗ 

ling, ſom havde to Sonner, Hogne og Folgmar, 
ſamt en Datter ved Navn Gremild. Han eiede 
og et ſtor Skat í Hammersbierg, forn Ingen kunde 

komme til uden ved Hielp af en Lroldnogle. Denne 
— ⸗ og A A GA TT 

207) Saaledes ſkrives i.en, gammel Sronike, aftrykt i 
hi vita Kakodoridk Søge ed. Eb amneskiold 
6. 534-535 vérelvið die Hvenen og bie Honen. 
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Nogle gav Faderen véd fin Død til Hagen, imod 
at han ffulde forføre fine Sydſtende með Skattens 

Guld, men Gremilde kunde aldrig fane nof. "Den 

Gang var det Skik, at Krigsmend og Kæmpere 

veifte til Vormbs, lígefom Græferne til Olymp/ 

for í Kongens Lyſthave at ffærmyfere. De trende 

Sydſkende reiſte ogſaa did. Gremild blev formes 

delſt ſit Legems Hoide og ſin Deilighed der agtet 
ſom en Fyrſtinde, og holdet Bilager med den val⸗ 

dige Kæmpe Sigfred, hvis Hud var, ef Sted und, 
taget; fom Horn, fordi han havde badet fig í den - 

ſtionne Melufine8 Brønd. Derefter veifte famte > 

lige til Den, hvis fire Borge de venſtabeligen 

, delte imellem fig. Kort efter beklagede Sigfrid 

fig lenligen for Hagen, at Gremild var ſaa fært, 
at naar han om Natten vilde nærme fig hende, 

bandt hun ham Hænder og Fødder. "Hagen og 

Sigfred ſkiftede en Nat Plads med hinanden Das 

gen bandt Syſteren, gif derpaa fir Bei, og fod 

Sigfred komme ind, form forft Ísfte Gremilds 

Baand, efter at hun havde lovet ham Lydighed. 

Men imedens Hagen faaledes tiente Sigfred, hadde 

denne hos Hagens Huſtru Glung ikke funnet afholde 
fig fra "Benerið Skik.“ Hagen mærkede, hvad 
der var ſteet, og fortaug det, men då han engang” 

fane Leilighed, neðbug han Sigfred. Gremild 
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lob grædende. omfring paa Den, og optörte alle 
mod Broderen, fom af Omhed over fin ones re 

ikke vilde aabenbare, hvad Grund han havde havt; 

men for at være i Sikkerhed for Syſteren, forlod 

han. Øen tilligemed fin Broder, og boſatte fig í 

Sfaane. Fire Aar efter giftede Gremild fig an— 

den Gang og indbød Brodrene til Bryllup. "Det 

var forgiæves, at. Dagen blev af Gluna advaret 

for Reiſen. Dan dræber forft en Havfrue, ſom 

ſpaaede ham ondt, dernæft en Fergemand, der ei 

for en Guldkiede vilde. fætte ham over, gist ſelv 

Aaretag, fan Marene fpringe, og han maae bétiene 

fig af fit Gfiold. Paa Hveen- møder han Brode, 

ten, begge bleve vel modtagne og ffulde hver paa 

fit Slot. forefiane de mange Fremmedes Bevart⸗ 

- ning, Men neppe var Dagen Fommet til Nords 

— 

borg, og Folgmar til Katheideborg, før de bleve 

anfaldte af Bevæbnede, Begge forfvarede fig imid⸗ 

fertið tappert. Da Gremild fom til Katheideborg 

og faae Folgmar ligge faaret mellem dede Kroppe, 
udffieldte hun. ham, og fagde, at hang Broder 

Hagen alt var ded, hvorudover Holgmarqvalte 

ſig i de Drabteð Blod. Derpaa began: Gremilde 

fig til Nordborg, hvor hun fandt Dagen end, fæme 

pende í fin hele Kraft. Under Forbandelſer til— 

raabte hun ham, hvorledes han ene kunde være ; 
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uovervindelig. Han fvarede om hun ikke vidſte, 

hvorledes bet var ham forundt af Guderne, at, fans, 

længe han i Krigen ikke faldt, kunde han ei af Ro⸗ 

gen. overvindes. Strax lod Gremild uden for Por⸗ 
ten lægge Oxehuder, fira Erter derpaa, og after; 

bedakke med Huder. Da Hagen kom ud efter at 

have fæft nogle Vers, for at ſikkre fig for Grem⸗ 

ilds Vaaben, blev han anfaldt af trende Beveb⸗ 

nede, faldt i Knæ paa Huderne, men dræbte. dem, 

dog alle. "Ved Midienat beføgte han fin, Faders, 

Grav, hvor han udfaldte Aanderne, og ſik af 

dem ſin Sfiebne at vide: af han nemlig. aldrig 

'ffulbe komme levende fra Øen, men at han með. 

en Pige af Fetteflægt ſtulde avle en evner. Folge. 

mars Svende tilbøde ham derpaa deres Tieneſte, 

og Hagen begav fig til Slottet Sønderborg, hvor | 

- han forartftaltede. fin Broder. hæderligen begravet, 

men ei turde han forlade Den, af Frygt for Grem⸗ 
ilds og hendes Troldkoners Kogleri. Gremild, 

der ogſaa vidſte, hvad Der ſtulde hendes Hagen, 

før han kunde dør. ſendte en Tienefteqvinde. ſtadſe⸗ 

ligen flædt til ham; men Dagen vilde forſt give 

Agt paa hendes Sæder, om hun og var en Ydelse 

verfon, og da han. hørte hvorledes hun om Morges á 

- fen, for hun viðfie hvor hun var, bebreibeðe ſig 

fel at þa fovet for længe ,- og. talte om at fore 

FA á 
P gi VW 

— | 
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sétte et last Arbeide” ſkikkede han hende tilbage. 
Saaledes gif bet og anden Gang, men tredie Gang 

ſtikkede Gremild en Jomfru fra fin Fruerſtue, der 

hed Ívertild, og då hin funde giore Dagen rede — 

„for fi ne Korfæðre "glge bé baade til Sengs fans 

men.” Morgenen "efter fortalte Hagen hende fim 

Skiebne/ og hvorlunde han Fulde hevnes paa Grem⸗ 

ild, hvorpaa haft døde” Gvenild vendte tilbage 
til fin Frue, og fødte efter ni Maaneders Forløb 

en Son, font hun fór ſin Storrelſes Skyld kaldte 
Ranke. Til ſamme Tid fødte og Gremild en Son 

ſom blev opkaldt efter Sigfred. Gremild vilde, 

at Hoenild med fit Son flulde” ligge i hen⸗ 

des Stue, men Hovenild erindrede "Hagens Raad 

2 og ombyttede Bornene den ” forſte Nat. Faa 

Dage efter ſtager Gremild op et Nat, qvæler 

det Barn, ſom Ínae bed Hvenilde Side, og 
giver hende fit formentlige Barn at opamme. 
Da Ranke var bleven femten Mar, opdager Hven -⸗ 
ild ham alt, og viſer þam Stenen, hvorunder 

Troldnoglen laae til Skatten. Ranke tager den 

med Glade og fortælfer nu Gremild , dt hån kunde 

diſe hende Biergets Skat, men Mod maatte hun 
tage med fig. Gremild var fan higen efter Gul⸗ 

det, at hun ikke bekymrede ſig derom. Ranke tog 

da ſelb krende Brody” me lod það Veien det ene 
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falðe efter. Bet andet; og bad Gremild hver Gang 

tage det op. Da hun ikke agtede derpaa; ſagde 
han; at han⸗ frygtede, hum vilde angre Det, thi 

naar þu kom ind í Bierget til bet meget Guld, 

vilde hun hungre. Gremild ſparede "at, naar 

hun! forſt var kommen til Guldet, var der Tids 

nöf:at handle dne MadDa Blerget var bleven 

oplukt, og Gremild kom ned tirs atten; kunde hurt 

ei blive kied af at beſee og befole Guldet. Ranke 

ſpurgte, om hun vilde hiem RGremild ſoarede at 
hun intet havde at gisre hiemme, hun vilde toga 

noget i Bierget. Ranke gik Derpaa“bort ; og file 

tufte Bierget. Da han anden Dags Aften kom 
igien, vg raabte til hende, begyndte hun át ber 

breide ham at han havde tovet fan længe, men 

Ranke "Fortæller: hende, hvo hati var; og lader 

hende ſvelte ihiel. Nanke aabenbarer derpaa Øens 
Folk fim Hiſtorie, og vinder Bem ved ſtore Gar 
ver. Fire Mar efter drog han í fit nittende Aar 
til de Gother í Italien. Hans Moder Hoenilde 

regierede over Øen með ſaadan Mildhed, af matt 

gav den hendes Magn. Da hun var død, kom Earl 
Hofde en Son af Hagen og Gluna með Krigsmagt 
til Den, og giorðe fig til Herre, men ba han res 

gierede haardeligen, blev han af Indbyggerne ihiel⸗ 
flaget. Ranke kom aldrig mere til Norden.“ Til 
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Slut ning gives denne. Efterretning om Haandfkrif⸗ 
det: ”Detser udſtrebet 1603 d. 26— 27 Marts aſ 
et gammelt revet Papir; det ſagdes at ſtulde værer 
Meſter Jens Jacobſens, han ſom er nu Profes- 

Fond Kiobenhavn *) hvilken er fodt inde paa Hveen; 

og hans Fader var felv Praſt og Sognepraſt udi 
Landserone í mange Aar, mens dette ſom formeldt 

þa ſtreven paa: Latin.“ indgange 

2 Gyldigheden af ali e fan tages 

å i #7 gi Det ikke ev rimeligt „ at Profesſor J. 

Sa Benufinuð „ felsen Oldgrandſter, ſtulde have 

fadet fin Faders Manuſtripter faaledes bortkomme, 

eller sat han, hvis han ;havde kiendt dette Schk⸗ 

Fey ikke ſtulde i fin haandſtriftlige pax det fjør 

benhavnſte Univerſitetsbibliothek værende Samlins 

ger, have: omtalt Den hvenſte Krønike; Da imid⸗ 

lertid allerede, Kempeviſernes forfie Udgiver A. S. 
Vedel har i Enden af det ſextende Aarhundrede 

kjendt den hele Fortælling, fan den ikke være yn⸗ 

gre end Aarhundredets Midte. Stort ældre fan 

Kroniken heller ikke være í fin nærværende Form, 

formedelfi De deri forekommende Yttringer om Græs 

kerne og Venus. Det ſom angaaer den hornede 

Sigfried, Bryllupsnatten, Brødrenes Reiſe til 

* Han kaldte ſig ins Tacobi háa a be í 

Soroe 1608. —I 
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Gremilb, deres Drab og Maaden RER de bleve 

hednede, har den sienfynligfté Lighed med Vilki⸗ 

nafaga og Be tydſte Digte. Nobling er Niflung, 

Gremild er Grimhilde, og Folgmar er Folker 

Spillemand, ſom han í Kampeviſerne kaldes. Der⸗ 

imod findes” allehaande Forvirringer í Tildragel⸗ 

ſernes Fremſtilling og mafige Tilfætninger.! "Hogs 

tie er aldeles traadt í Gunnars Sted og hår beð 

Bryllupsnatten fEiftet Rolle með Sigfred. Grem⸗ 

ild er bleven til een Perſon með Brynhilde. Al⸗ 

drian kaldes her Ranke, og Bevnen over Attila 

rammer Gremild. En ny Perſon ér Hvenild der 

er bleven fat til for at lokaliſere Begivenheden 
Ranke forekommer ei heller. í andre Sagh men 
vel í Ammeſtueviſer, og et vél ikke andet end den 
Ranke. Muligen er det Hele en vilkaarlig Ber 
arbeidelſe af det tydſte Sagn. Dog er det mere 

analogiſktt at anſee Fortællingen for at have ud 
dannet fig uvilfaarligen í Almuens Mund, fra fior⸗ 

tende til fertende Aarhundrede, maaſtee juſt í An— 

ledning af Viſerne, hvor Hbeen ved Navnforvex⸗ 

ling var bleven Begivenhedernes Skueplads. Der 

findes desuden et Par Trak í Fortællingen font 
ſynes at være gamle Minder. At Hognes Kone 

hedder Gluna, erindrer om Glumvora, der ifølge 

Bolfungafaga var Gunnars Dronníng. Maaden 

⸗ 
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hoorpaa Hogne adſkilte den tralbaarne vinde fra 
Adelsjomfruen, har megen Lighed með Maaden, 

paa hvilken Kong Halfrek ifolge Volſungaſaga Kap. 
21 opdagede Hiordiſes høie Stand. Den ſtorſte 

Del af Kroniken peger hen til de Sagn, ſom i 

Vilkinaſaga ere blevne, behandlede, men Da Árg 

niken er forfattet paa en Tid, da man i Danmark 

kun ſaare lidet kiendte til islandſte Sagaer, maae 

ben.være hentet fra tydſte Kilder, Dens Slut⸗ 

ning kan ſaaledes tiene til Beviis for, at Fortel⸗ 

lingen oin Atles Dad í Enden af Vilkinaſaga, hovor⸗ 

ik man hidindtil ei havde fundet noget Spor í de 

tydſte Digter ogſaa i nogle af disſe mage være 

bleven ſaaledes fremſtilt. röð 

At Kampeviſerne om disſe XÆmner æt; vare 

— efter de tydſte Digte, í hvilke Dieterich 

ſom Nationalhelten har Fortrinet for Sigfried, 

ſynes og at have; bidraget, til í Norden at fors 

mindſte Sigurds gamle Navnkundighed. Ikkun 

een Viſe (R+. 17. 1.D. n. Udg. S. 132. Grimms 

Heldenlieder S. 4) handler om Sivard Snaren⸗ 

ſpends Forhold til Brynhilde, og det endda forvir⸗ 

ret· Viſen om Sivard Snarenſvends Endeligt | 

R. 11. 1 Ð. n. Udg S. 96 (Grimms Heldenlie⸗ 

der &. 37) har Intet tilfalleds med Signe Bofnedr - 

banes Skiebne. | BYEN SER ÆDE 
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Tulnavnet Gnarenfvenð ſyues bafaa at sød 

—“ til, „af man í Sivards eller Sigurds Per: 

ſon glemte Styrken over Hurtigheden, og brugte 

Navnet ſtundom ſom en ſpogende Behævnelfe pan. 

en Frifffor *). 0 Sely í denne Sivard Snarere 

foends næften ukiendelige Geſtalt er Sigurd fors 

foundet af den danſte Almues Erindring, með 

mindre Sivard Gnarenfvend er bleven til Den af 
flere Kæmpesifer og Almueſagn bekiendte Svend 

Felding.” — Kampeviſernes ſeneſte Udgivere nægte 

vel dette, og antage Suhins Gisning (Danmarks 

Hiſt. + D. S: 752), at ved Svend Felding figte: 

des til en sis Svend Thrundſen í det ellevte Mar: 

hundrede, Fader til: Giffop After. Da ví imid- 
lertið flet intet viðe vin denne Svend, er Der egent— 

ligen ingen Grund til Gisningen. 

De af Svend Feldings Bedrifter, fom de fo. 

Kampeviſer GÐ.G. 1 — n. Udgave, hos 

pr. Yrofesfor Nyerup har giort mig opmeærfjem 

paa, at Kong Kriftian den fierde Falder en vig 

, Niels Relanfen , med hvilken Hang. forrige Mai: 

tresſe Karen Andersdatter vilde gifte fig, Funfer - 

Snarenſvend (Suhms nye Samlinger til ben Dan— 

fe Hiſtorie 18. S. 104-5). I det fyttende Aar⸗ 
hundrede var der í ben danſte Flaade et Skib ſom 

kaldtes Snarenfvends 

Sagabibliothek, 2 Bind. ÐÐ 
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Grimm S. 316) fremſtille: at han nemlig, riden⸗ 

de paa en vidunderlig ſtark Heſt, ihielſſog en Trold, 
og at han reiſte hen at beile for Dannerkongen til 

— 

en Dronning, hvis Brede han paadrog fig; have 
nogen Lighed med Sigurds Hiſtorie. Selv Def 

aldeles gvundføfe Sagn mellem Almuen í Hierne 

See i Ribe Gtifr*), at en Altertavle í Bor 
erg Kirke, foreftillende em Helt; maaſkee Gt. 

Ane ; der dræber et Uhyre, ffulde være Svend 
Felding, fynes at vife, at man havde hørt noget 

lignende om denne Svend. 

De øvrige Sagn, der til fenere Tider have 

vedligeholdt fig om Svend Felding, pege alle hen 
paa en vældig Kæmpe, J Egnen veð Siellevfkovs 

gaard, Framlev Herred i Aarhuus Stift, fortæls 

ler Almuen om ham, af han tiente fom Smaa⸗ 

dreng paa Gaarden, og fandt en Dag, han red 

forbi en Hoi, en Vrimmel af dandfende Ellefolf. - 

En af Ellepigerne ratte ham et prægtigt Drikke⸗ 

born, Svend flog Driften bag over fig, red bort 

"med Íornet, og fom over Aaen, før Ellepigen 

naaede ham. Da hun ei kunde fomme over Def 

rindende Band, bað hun indfændigen om fit Horn, 

+) Danſt Atlas 5 D. &. 761. Udvalgte banffe Vi⸗ 
fer fra Middelalderen I D. S. 393. 
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og lovede til Giengield at give ham, hdad hart 
vilde onſte. Han ønffede fig tolv Mænds Styrke, 

„ fif ben, men tillige tolv Mænds Hunger, En 

Kobbergryde paa 2 Skiepper, der fra uminde: 
lig Tid havde ſtaaet paa Gaarden, blev derfor" 

anfeet for hans Madpotte. 

Paa Natiær i Hads Herred í Aarhuus Stift, 

giemmes og en af Svend Feldings Gryder, ſamt | 

fang 3 Alen fange Sværd og man vifte der 7, 

faavel fom paa Sebbeſtrups Hede i Vrads Herred, 

Tomten af den Stald, hvori han med Jernlænfer 

bandt fine Heſte. Disſe Sagn fynes í Forbine 

delfe med Kempeviſerne í det mindfte af vidne om, 

at Svend Felding har været en gammel Fabelhelt, 

og følgelig forſtiellig fra den, hvis Dodsdag ſamt 

Kones Aaſes og Datter Ingrets af A. S. Vedel 
fandtes indtegnet i Calendariet af Seluf Kirke— 

bog *) 

ei ufiendelige ere 6 porene blevne af Si 

gurds Minde i. Danmarf. Selv Digterne have 

næften forladt be gamle Skaldes Yndlingsæmne. 

Í 

+) Suhms Danmarks Hiftorie 4 D. &. 752 53. Ud⸗ 

valgte banffe Vifer fra Middelalderen 1 Ð. Un: 

mæren, S. 588 -93. 

Dd a 
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Paſtor Grudtcoig er den ettefte ; fon quad herom. 

S fine Optrin af Nordens Kampeliv EÐ. har ban 

befiunget Bolfungerð og Miflunger8 Kamp. 

IF Tydffland hvor den hornede Sigfried 

vedblev ſom et Almueſagn, er Deir vidtberomte 

Helts Minde veð La Motte Fouquès Sigurd der 

Schlangentoͤdter herligen bleven fornyet. 

Men imedens Nutidens Digtere maatte tye 

til gamle Boger, for derfra at heute det ind⸗ 

holdsrige Sagn; gives Der eit Afkrog i Danmarks 

Rige, hvor Sigurds Minde paa den gamle Viis 

har forplantet ſig ved Sangens egen Kraft. Paa 
Faroerne lever det endnu, ikke blot veð Oldingers 

Erindring, men í Karles og Pigers Sange, og, 

ſom fordum i det gamle Norden, gienlyder ved feſt⸗ 

lige Lag fra alle Munde. Disſe Heboere have 

nemlig ikke liden poetiſt Sands. De digte eadnu 

hyppigen Viſer (Thaatt*) vigtig nok ofteſt til 

ce 

*) Thaatt er bet islandke Thattr, bet danſte Tot, 

betyder oprindeligen et Brudſtykke, derefter et 

Afſnit af et ftørre Heelt, hos Færøerne derfor 

baade en Afdeling af et ftørre Digt, og et min⸗ 

bre Heelt, í Særdeleshed „et Stykke af ſatiriſtt 
Indhold, fom bet fædvanligfte hos * ſmaa 

Diste. 
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Spot, vg affynge dem under Dandfe*). Men be. 
have og ældre Gange om affehaande Æventyr, der 
Have Navn og Form tilfælleds med Sslænberneð 

Mimer, De aldſte af disſe kaldes Doenje**) 

(Dsæðer) og ere ſamtlige af epiſtt Indhold. Dem, 

lærer Ungdommen udenad de lange Vinteraftener ) 

under Uldarbeidet. Hoelſen gior, at man ofte 

næmmer ſelb de fange Queder, ved at høre dem 4 
fil s Gange. ” Fra Juul til Faſtelavn er alminder 

lig Dandſetid, thi bet raa Beitligt tillaðer Bem, 

) Skandinaviſke Litteraturſelſktabs Gfrifter 1815— 

16. S. 234: 68. 

*) Efter et Gagn ffulle disſe Qvæber alle hidrøre 
fra en Bog í Skindbind, fáa ftor at ben funde 

bebætfe en Heſteryg, fom med et islandif Skib 

var bragt til Øen, men fiden forfommet. Efter 

et andet Gagn ſtulle be flamme fra tvende faaz 

danne ftote Bøger, hvoraf enhver havde Foftet 80 
Kroner. Den ene var ígien affendt til udlandet, 
den anden ffulbe í bet minbfte í Brudſtykker enbnu 
findes paa Sandoen. Paa det kongelige Biblios 
thef í Ktøbenhavn giemmes en af Hr. Svabo med 

megen Flid: foranftaltet Samling af biðle Dv: 

der, hvoraf enkelte i Unlebning af andre Gagns 

fredfe i det Følgende ſtulle blive nævntes men 
denne betydelige Gamling er dog langt fra ille 

fulbftænbig. Hr. Cand. Theol. Lyngbye, ber i 
Gommeren. 1817 giotbe en botaniſt Reiſe til 
Bærgerne, har medbragt flere Gange, ſom ille ” 

F findes í Svabos Gamling. 

- 



' ——— 

422 Om Sagnkredſens Forplantelſe. 

dem ingen anden Adſpredelſe, og den megen Stilles 
fidden ved Uldens Forarbeidelſe, gior nogen fiær“ 
fere Bevægelfe nødvendig. Unge og Camle fame 

leg da med hinanden, og í det man Dandfer, iftems 

mes et af de gamle Ovæder, der træder Violi⸗ 

nens Sted. Antallet af. disſe Ovæder.er faa bety— 

Deligt, at ide ftovre Byer neppe det famme Qvæ -. 

de fyngeg to Gange Vinteren ígiennem. Af alle 

disfe er Siura Queaje (Qvædet om Sigurd) det 
meeft yndede. Det høres næften ved. alle Bryllups 

per, ſtiont með Barianter og ikke allevegne lige 

fuldftændigen, det anvendeð desuden ofte i daglig 

Tale, Saaledes hedder det om en utro Arbeider: 

du er ikke bedre end Reigin. Gurins (Gudrunas) 

Ord til Moderen: "det lykkes ſielden ár elſte en 

Andens,“ læggev man den unge Pige paa Hierte, 

og opmuntrer til at pleie Dyrene ved at anfore 

Gurins Omhu for Siuras efi, Mi Thaatter 
eller Sange, de flefie paa 70 — 80 Stropher, 

"Høre i det mindfte til denne Sagnkreds, men af 

disſe er der fire, der nærmeft angaae Sigurds og 
Gudrunas Efiebne. Vi ville her ſaameget hellere 

meddele en Overſigt over disſe for Sagnkredſens 

Hiſtorie merkelige Digtes Indhold, ſom de hidtil 
have uden for Bærserne været aldeles ubekiendte.“) 

*) Hr. Lyngby medbrågte til Kjøbenhavn í Efter: 
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QOoyvadet begynder! med af Hiordis finder paa 

Valdpladſen Sigmund døende, der giver hende ft 

bruðte Sværd með Begiæring, at hun vilde lade 

Smeden Meigin, der var duelig men fallE, ſmed⸗ 

be Bet fammen for den Gat hun bar under fit Hier⸗ 
tei han ſkulde hevne Faderens Død paa Hundings 

Eonner. Kong Hialtri (Hialprek) befsger Dior: 

dig, Ber foðer en Son, form hun af Præften fader 

falde Gjura (Sigurd). Deine vorte fan meget 

í een Maaned; ſom andre i tolv. Da han engang 

paa Legepladſen rev Egeftaminer op, hvormed han 
flog Folk til Døde; fagðe man fil ham, det var 

beðre at han hevnede fin Faders Drab: Efter nu 

at have erholdt Oplysning af fin Moder, gaaer 

hart til Reigin med Faderens brudte Sværd. Meir 

Aaret 1817 be to. førfte Afſnit af Avædet, i alt 
164 Stropher, fom han havde nebífrevet efter 

en Oldings Dicteren, ber havde lært dem af fín 

Bebftemober. Af bet tredie Afſnit kunde Oldin—⸗ 
„gen, blot huffe Indholdet, … For at fulbftændig: 

giøre Dvæbet, fendte han det í Var tilbage igien 

til "Færøerne, til Dr. Maftor Schroͤder, ſom hav: 
be ben Godhed med forſte Leilighed at tilbagts. 

ſende oplyfende Varianter. og et berigtiget Udtog 
af det Manglende, famt Løfte om fnart at ville 

nedfende den hele Samling, — gg ben 
kunde erholdes. 
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gin ſmeddede det forſte Gang, fan det ſprang, ða 

det blev hugget mod Ambolten; men da han anden 

Gang havde ſmeddet derpaa i 30 Mættery blev bet 
faa ſtarkt, at Sigurd klovede Ambolten dermed. 

Reigin vilde viſe Sigurd hen til Ormen Freanar 

(Fofner) paa. Glidrahsi (Gnytahede) | men Sir 

gurd vilde; forſt hevne ſin Faders Død paa: Hun⸗ 

dings Sonner í Randarny. Efter fín Moders 

Raad udføgte han ſig Den bedſte Heſt, veð at kaſte 

Steen i Maen og fee, hvilken Heſt ſeneſt veeg tile 

bage Der. var Grane. Efterat have drabt alle 

Hundings Sonner reed han til Glidrahsi, hvor 

han modte en gammel Mand, det var Nodnegieſt 

(Nornageſt)ſom rgadte ham til at giore fig! tre 

Grofter, for at værge fig mod Ormens Edderblod. 
Den faldede Orm advarede ham mod ſin Broder 

Reigin, hvem Sigurd dræbte, og, opmuntret ved 

en Fugls Baamindelfe ; i ſpiſte han derpaa Ormens 

Hierte, der. lærte ham at forſtaae Fuglenes Tale, 

Med tolv Guldkiſter paa hver Side af Deften reed 

Sigurd fra Glidrahei. Da Grane fyrang over 
en Gump, braft Sadelgiordené —— r det fif 

Nodnegieſt. 

Leſeren vil letteligen ſkionne hoor noie dette 

i faa mangt et enkelt Træf ſtemmer med Volſun⸗ 

gaſaga, og: for ſaavidt ogſaa med de eddiffe San⸗ 
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ge. Ikkun Maaden hvorpaa Sigurd erfarer fit 

Faders Draby famt hvorledes han prøver Heſten 

Grane, far: toget Sareget. Heller ikke nævner | 

Sagaen Stedet, hvor Hundings Sonner faldi. 

Nodnegieſt, der fif Spandet, er hentet fra Nor⸗ 

nageſts Saga, hvorfor man og fod Det være denne, 

og ikke Odin, der giver Sigurd det gode Raad 
mod Slangens Gift. Overalt findes her í San⸗ 
gen intet Spor til Hedenſtab, tvertimod fader 

man den lille Sigurd kriſtnes. Dog fremtræder 

her ligefom í Niebelungenlied flere mythiſte Trak, 

f. Ér. Slangens og Fuglenes Tale, fom man ei 

ganffe kunde udſlette; óg paa den anden Side er 

bet et Vidnesbyrd fot denne og de dermed Leflægs 

tede Sanges Ælde paa Færøerne, at der næftén 

" intet Spor findes hos Dem til de for Catholicis⸗ 

men fætegte — — — — me ellers innt 

forefomme i andre Quede. ME SGL 

Anden Gang — med at den megtige 

Kong Bulins (Budles) Datter Brinild (Bryn⸗ 

Hilde) for ſmaaede enhver Beiler, fordi hendes Hu 
ſtod til ben guldrige Sigurd, Ormens Bane. 
Hun beder ſin Fader bygge ſig en Sal paa den 

øde Mark, og lade Luer brænde deromkring, at 

ei Dverge ſtulde bortfore den ved Runekraft. Fug⸗ 

lene viſte Sigurd til Hildarfield. Grane ſat over 
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Luerne, Sigurds Sværd opſkar Beynhildes 
Brynie. Hun vaagnede, og da hun hørte, Det 

var Sigurd fra Hunalandet, bað: hun ham gaae 

fil: hendes. Fader ; men han vilde blive hos hende, 
deres Kierlighed mødtes, og Osla (Aslaug) blev 

undfanget. Sigurd lagde Armene paa Brynhil⸗ 

des Hals og fvor hende Troffab; hun gav ham 

en Guldring „ aðbarende ham for Grimild. Men 

fom ben. hurtige Sigurd, for at finde Brynhildes 

Fader, reed. forbi Jufagaarden (Giukas Borg), 

ftoð. Grimild udennfor ; gav ham en Glemſelsdrik, 
og fif ham til at ægte Jomfru Gurin (Gudruna). 

Ude i Elven. vilde den hovmodige Gurin løbe foran 
Brynhilde, hun lod hende høre , at hun eiede hen⸗ 

deg Ring, og at hun havde bolet med Sigurd. 

Gradende gif Brynhilde bort, og opfordrede fin 

Beiler, Kong. Gunnar, til at dræbe. Sigurd. 

Strax derpaa fommer Brynhilde i Barnsnod. 
Sigurd iler til, og vil: formilde hende með favre 

Ord; men hun befaler at Datteren ſtulde kaſtes í 

Elven. Ifølge Brynhildes Raad: vrede: Fufefona 

gerne (Giufungerne) ud med Sigurd, efter at 

have givet ham falt Kiod at æde,” Da han fteg af 

Heſten for at drikke, overfaldt de hant, og Hogne 

afhug hans Hoved. ; Gunnar vilde ſatte fig paa 

1 
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Grane, ten den vilde. ei af Stedet, fardðiuhþ 
Lig hvilede paa dens Ryg: 

Ogſaa denne Gang ftemmer í det Sel með 

Bolfungafaga. Brynhildes Ophold paa Flamme⸗ 

borgen bliver foranlediget . veð. hendes Kierlighed 

til Sigurd, men hvorledes denne kommer til.at 

opffiære hendes Brynie, vilde af denne Sang være 

ganſte uforftaaeligt, og er em Levning af den my⸗ 

thiffe Indkledning (Bolfungafaga K. 20). Kata⸗ 

ſtrophen bliver her fremſtyndet, iffe veð Brynhil—⸗ 

des men Gudrunas Overmod. Brynhildes Bre, 
desſtrig over af fee fin Hemmelighed røbet (Volf.S. 

8. 38), er bleven til Beer veð Oslas Fodſel. Mær: 
felig er ogfaa den Uovereensſtemmelſe með Ben eddis 

ffe Fremfilling, at Sigurds. Død her berettes 

mere efter de tydſte Gagn, juft ligefom í Vilkina⸗ 

faga (K. 324), men meb fiorre Omſtandelighed. 

Tredie Sang begynder með Gudrunes Sorg 

og hendes Omhu for Heften Grane. Flere Beilere 

meldte fig, blandt dem var Artala, Konge af Hu⸗ 

Haland, ham ægter hun paa det Vilkaar, at han 

ſtulde ſtaffe Hevn over Hogne og de andre Mors 

dere. Efter nogle Aars Forløb. minder hun ham 
om Opfyldelſen af: fit Løfte; han fvarer, hun 

maae opfinde Raad. Hun lader nu grave dybe 

Grofter i Hallen, og bedakker dem med Elsdyrs⸗ 
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huder / derpaa indbyder hun Jukakemoerne. De 

faae hppet Strid, lokker Gun fin Son til at flaae 

Hogne í Anfigtet for at opitre ham, men denne 

afðugger frar Sønnens Hoved. Derpaa begyn⸗ 

ber Kampen. Kun Veien over be med Blod ber 

ſtaenkte Ander frod aaben for Fúfafæmperne. Guns 

nar og de ovrige faldt i Grofterne.  Hogne ſprin— 

ger over dem, og findes om Morgenen ene levende. 

komme og drikke med Artale. Da Gudrune ei fan - 

Livvagten vil anholde ham, men han nedſlager | 

enhver der nærmer fig. Tulſidſt faaer Gudrune 

en Troldmand*) til át ſpye Edder over fam. 

Hogne Fan nu ikke langere giore Modſtand, han 

bonfalder Syſteren om ei at lade Stammen udde, 

men ſende ſig en Jarledatter; hende forkynder han, 

hun fulde fode en Son til ſamme Tid ſom Guds 

tuney hvið Barn hun flulde ombytte með fit. 

Derved ſteer Bet, at Gudruna dræber fit eget 
Bart, vg opfoder Hognes Søn fom Artales. 

Sangen ender með at Gudruna fels tsirer ben 
gamle Heft Grane pan det bedſte Græð. 

" Denne Carig afviger mere end de foreganende 

fra den- oldnordiſke Fortalling, og ſlutter ſig noiere 

=. 

til den” ny tpdffe Ea ' byghelr i Si til 

i Ry Han Falbeð en Skige fra Stokkanes 
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Gudrunes Hevnelyſt, ſom Stridens narmeſte Ans 

ledning og de vaade Huder, der voldte Gíufungers 

nes. Fald. "Det er ſynderligt, at Sangenes ſidſte 

Deel har ſaa megen Lighed med den forhen anforte 

hvenſte Kronike, hoilket bevifer at denne Kronike 

ingenlunde ev et vilfaarligt Digt, men et ttrnbbtðt 

Folkeſagn, Der er bleven nedſtrevet. | 

Sidſte Sang „indeholder den unge 

Bedrifter Dan opfødtes ved: fin foregivne Faders 

Hof, blev ſterk og mandig og ſin virkelige Fader 

faare liig. Da Moderen havde aabenbaret ham 

fin ſande Derfomft, kunde han iffe ganffe dølge fin, 

Su, fan Gudrune markede Uraad, og vilde rydde 

ham af Veien, men det. lykkedes hende ei. Hans 

Moder lærte ham af forſtaae Fugleſtrig. Da han 

en Dag ved Kongens Bord vilde faybe Lyfet, tabte 
han Tanden van Foden, der brændte Hul, uden af 

han mærfede bet. Da Kongen ſpurgte, hvad fan Å 

tænkte pan, fvarede han, at Fuglene havde fu: | 

gef, at Kongen vilde: blive mødt til at tigge om 

Band og Brod. Artala ſpottede "derover," og. 

vilde, for dt overtyde Dogne om Umuligheden 

heraf, vife Dam. fin. fore Sfat; Hogne ſlager 
" Døren í for Taaruet, og lader Artala fvelte íþiel, 

|, draber óð — 5 2 * — 
ÆT te % er 
Ade ERE 6 
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Denne Sang: vifer fig heel forffiellig ſaavel 

fra de oldnordiſte ſom oldtydſte Digte, - Imidler⸗ 

tid vil Den opmærffomme Læfer her lét gienkiende 
Træf, ſaavel af de forhen meddeelte Tillæg til Vils 

kinaſaga, fom af den hvenffe Krønike,” Hvad de 
førftnæonte berette om Aldrian, Hognes Søn, den 

fiðfie om Ranke, Hognes Son, er her bleven fors 

enet, og tíener til et nyt Beviis pan, hvor under⸗ 
ligen disſe Gagn have krydſet fig, vg uophorligen 

krydſe fig i Folkets Mund. 

- Fundin Noregur. 

Om ben. ældfte Bið i Norge, 

Kong Fornioter (for-niotr eller forn-niotr 

den gamle Befidder) í Jotland, der og kaldes 

Finland: eller Quenland, oſter for Delfingebugten 

(den botniffe Bugt) havde trende Sonner, Hler, 
ogfaa faldet gir" (Havet), Loge (Ilden), Kare 

(Vinden). j | | 

Sidfinæynte havde en Son, der heed Froſt, 
Fader til Snee den Gamle, hvis Søn Thorre 
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CTorke) havde to Sonner Nor og Got 1 og Ås 

Datter veð Navn Goe *). 
Thorre giorde et ſtort Offer hver Midvin⸗ 

ter, hvoraf Maaneden har ſit Navn. Eugang 

hendte det ſig ved Offertiden, at Goe forfvandt, NN 

man ledte forgieves efter hende, og Da Maaneder 

var til Ende, anrettede Thorre et nyt Offer, ſom 

fiden blev faldet Goes Offer men erfarede dog ei) 

hvor Datteren var fommen hen. Da giorde Bros 

drene det Løfte af ville finde deres Soſter. Nor 

fulde føge inde i Landet, Gor ved Kyfterne, Nor 

holdt et Feldtſlag med Lapperne, hoilke han overs 
vandt veð Sogleri, - drog ſeierrig frem giennem | 

Throndhiem, Morerne og Sogn, hvor han mødte 

fin Broder, der imidlertid með fin Flaade havde 
indtaget Norges Øer. De fandt den, der havde 
røvet deres Syſter, Hrolf fra Bierget, en Søn 

af Sotunen Svade, Sonneſon af Aſathor. Efter 
at have provet ham í Holmgang, forligte de fig 

med ham. ! 
X 

") Efter et andet Haandſkrift hos Bierner 6. 6, 
ber ſtemmer overeens med Flateharbogen, var 

Kare Faber til Jekul (Isbierget), dennes Søn 
var Gnee, fom foruden Sønnen Thorre havde tre 

Døttre, Fonn, Drifa og Miall (Gammenfyget 
- Enee, Toſnee og Froſtſnee). 
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Gors Sønner Heitir eller Geitir log Beitir 

Et. Fra Heitir nedſtammede, giennem Sonnes 

bleve mægtige Sokonger, ber ofte befrigeðe Morð 

ſonnen Halfdan den gamle, den til Harald Haar⸗ 

fagers Tid levende Jari Rognvald í femte Led. 

Nor gav Morge Magn; til hans Slægt hørte 

Raum, Ulf, Godbrand; Haude, Padding, Hring, 

efter þvem Raumsdalen, Alfsheim, Godbrands⸗ 

dalen (Guldbrandsdalen), Hadeland, Hadding— 

dalen, Hringerige bleve opkaldte. Blandt de 

Sltagtrakker her navnes, ville vi udmarke Inges 

munds, der levede i Harald Haarfagers Tid, og 

ſkal have nedſtammet í niende Led fra Nor. Fin-⸗ 

alf, en: Søn af Raum, var gift med Guldfiær, 

en, Datter af. Dag, Dellings (Morgenrodens) 
Son og Solen, Mundilfares (ben efter et viſt 

Maal Reiſendes 0: Himlens) Datter. "Af Raums 

Efterkommere ser iſer Kong: Halfdan den Gamle 

beromt, der giorde et: ſtort Offer ved Midvinter, 

at han maatte i fir Rige leve trehundrede Aar, 
hoilke det hed at Kong Snee den Gamle havde 

levet. Han erholdt til Svar, at han. ei ſtulde 

leve mere end en Mands. Alder , men at: í trehun⸗ 

drede Aar ingen ubersmt og ingen Qbinde fulde 

" foðeð í hans Mt. Han ablede ni Sonner, alle 
lige gamle, der bleve fna beromte at deres Nav⸗ 

2 i 

= 
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"ute bleve Benævnelfer paa Konger og De Magtige, 

de faldt -alle uden Born í Kamp. Siden ff han 

atter ni Sønner, der bleve Gtamfæðre for de ber 

vømtefte Slægter í Norden. Disſe Slægtræfter 

blive anførte; og tilfiðft læfes en Stamtavle fra 
Bue, Tyrkekongen, Odins Fader, til Harald 

Haarfager. | 
y 

FI — I 0 

, Det hev meddeelte Udtog er giort eftér den 

Sort, fom leſes i Bisrnerð Kempedater. J Flas 

teyarbogen paa det Fongelige Bibliothek findes 

Kol. gen noget afvigende Recenſion. Den begyn⸗ 

der font «Varianter hos Bierner S. 6,. berpaa 

fremmer, den með Bisrners Text fra S. 5-til 12, 

fun med nogle faa Afvigelſer og Tilſetninger; den 

udelader, hvad der findes hos. Biorner S. 12, fra 

"Ordene Kars fodur Aulrunar indtil Budles 

Slagtregiſter; tilføier derimod. Skiolds Et, Har 

tald Haarfagers Stamtavle fra Adam, og Lifte 

paa de norffe Konger til 1387. Meget. fortere 

ær det Aftryk, der findes. í ben. Skatholtſte Ud⸗ 

gave af. Oluf. Tryggveſens Saga 1 D. S..214- 

817 og. ender: „með. Rognvald Jarls - Stamtavle. 

Et vidtloftigere Exemplar har derimod Torfaus 

Sagabibliothek, 2 Bind, Ce 
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benyttet i fin norſke Hiſtorie ferfte Deel. Disſe 

og endnu flere Forffielligheder í Papirshaandſkrif⸗ 

ter har Suhm angivet í Tabellerne til den critiſte 

Hiſtorie S. 97 = 100. 

Det var naturligt, at flige ———— 

maatte findes í et Skrift, hvis enkelte Dele ikke 

ſtaae i nogen nodvendig Forbindelſe, hvor man 
fan fet, uden at forftyrre det Hele, kunde lægge 

til og tage fra. Ikkun det Forfæt, at ville ſamle 

de ældfte Minder om Steder og Slagter i Norge, 

kan have ledet Gfrifterð Forfatter; ſandſynligviis 

er det lidt efter lidt blevet forøget. 

Saa meget kunne vi fun fige med Viehed, 

at det i Enden af fiortende Aarhundrede har have 
den Form, hvori det laſes í den Flatoeſte Codex. 

Stykkets "gamle Overſkrift fundin Noregr, det 

fundne Norge, er upasſende; da her iffe fortæls 

leg om, hvorledes et ubeboet Land blev "fundet, 

men et bebygget Land af Fremmede erobret ; deris 

mod fvarer Indholdet til Titelené latinſke Over: 

„fættelfe origines Norvegiæ. 

Indholdet beſtaaer af tvende Hoveddele, í 

den forfte ere Nor og Gor Hovedperſonerne, í Den 

” anden Halfdan den Gamle. Vi ville betragte hver 
ſarſtilt. Ål A. 47 
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Sagn om Mors Stamfaðer Fornioter 08 

dennes Slægt ere ældgamle. Ikke blot anføres í 
Landnamabog S. 297, at Kong rolf, Jotun 

Soaſes Son, var gift með Goe, efter hoem en 
Maaned blev opfaldt, og at hun var en Syſter 

til Bor, og til den Nor, Ber gav Norge Navn. I 

% den eddiffe Gang Odins Ravriegalder 17 Str. Á 

kaldes Vindene Fornioters Slægt; Harald Haar á 

fagers Skald, Thiodolf fra Hvine næoner Ilden > 

Fornioters Gen (Ynglingafaga Kap. 47.) I Snor⸗ 

res Edda anføres blandt Vindenes Digternavne, 

at de kaldes Fornioters Sønner, og til Beviis et | 

Berg af Nordsetu drapa, et tabt Digt af en vis | 

Soein *); blandt de digteriſte Udtryk paa Havet i 

fórefommer, at det hedder Fornioters Søn, Il⸗ 

dens og Vindenes Broder, **); Fornioter findes fis 

geledes blandt de gamle Jettenavne ***), í hyils 

fen Betydning Nordmanden, Eilif Guðrunefen, 

fra Enden af bet tiende Aarhundrede í Begyndels - 

fen af Digtet Thorsdrape, færter Fornioters flugs 

tige Guder imod Aſerne xx) 

þí RE 

ið, Zlaffens Bearbeidelfe af Snorres Edda 6, 453. | 

*) Sammeſteds 6. 1600 
+) Sammeſteds S. 860. — 
+14) Fragmenta AS RBR et Thoradrápa | edid.S.T 

Thorlacius P; 2 6, 17, ' A 4 

f 



"1436" Fundin Noregur. 

AF disſe Vidnesbyrd er det viſt nok klart at 

Fornioters Slægt iffe er et Paafund af kriſtelige 
Islændere; men ingenlunde er dermed. Fornioters 

og hans Mts hiſtoriſte Tilværelfe beviiſt. Det 

ſynes endog af ſelve Skaldene neppe betragtede. 

Fornioter fom en hiftoriff Merfon, men fom en Ber. í 
nævnelfe for Jetteflægten, Nordens aldſte Bebver, 

og brugte. Udtrykket Fornioters Sønner fom Per⸗ 

fonififationer paa Jetternes Guddomme, Luften, . 
Ilden, Vandet. Kaſter man nu desuden. Øiet 

paa disſe Navne, hvis Betydning í det Fore⸗ 
ganende er angivet, fees, at de mage være hentede 

fra kosmologiſte Boreftillinger. Dette blloer end» 

nu tydeligere af. et Tillæg til Slagtregiſtret, der 

fan hentes fra Begyndelſen af Thorſtein Viking⸗ 

ſens Saga, hvor Kong Loge (Lur) ſiges gift med 

Dronning Glod, og at han havde tvende Dottre 

Eyfa: (Kul) Eymyria (Emmer.) Bel bemarker 
Torfæus, at de oldnordiffe Navne fredfe vare bes 

tydningsfulde; men dels ere de flefte af disfe Navne 

ſaadanne, der ellers iffe forekomme; dels gives 

aldrig noget Exempel paa, at man i at opfalde 

Børn har fortfat det Billedlige, fom laae í Foræls 

drenes Navne, Uagtet det derfor iffe var umuligt, 
aat en enkelt Mand kunde i den nordiſte Oldtid have 
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hedt Ild eller Luft, bliver dog en ſammenhangende 

Rakke af ſlige Navne uantagelig. FAN 

"or De følgende Navne ere ligeſaa mistenkelige. 

At laðe em Konge Nor give Norge fit Nabn var 

efter den famme Etymologiſerelyſt, der havde frem⸗ 

bragt ikke blot en Dan og ert Angul, men ogſaa 
en Scotus, en Franeus og flere lignende Fyrſter, 

der alle ſtulle have forplantet deres Navne paa de 

res Rolf, uagtet alle disſe Folfenavne uden Tvivl | 
have en ganffe anden Oprindelſe. Norges mod 

Norden uðffrafte Beliggenhed indeholder den tils 

ſtrekkelige Grund til dets Bengbnelſe. Thore 
og Goe anſaaes for at have givet Maanederne 

Navbne, og dette var vel og Tilfældet med Gor, 

uagtet def ei udtrykkeligen ſiges. Endnu faldes 

Slagtermaaneden hos Iflænderne Gormånadr, 

af gor, der paa Islandſt, Angelfariffe, Svenſt 

og i det danſte Almueſprog betegner Skarn, ifær 

det í Dyrenes Indvolde. Navnet paa Maaneden 
Thorre, Januar, der iffe formedelſt det dobbelte 

R. fan hidledes fra Thor, kommer uden Tvivl af 
thverra diminui, fordi den betegner den fierde 

Vintermaaned, fra hvilken altſaa Vinterens Afta— 

gelſe, efter at dens Halodeel er overſtaget fart 
regnes, eller den Maaned, fra hvilfen Solens 

Afftand fra Jorden formindſtes. Goe Maaned 
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kan udledes; af Giæaft, lente prospicere, fordi 
der er Febrvar, den naſtſidſte Vintermaaned, hvori 
Eneen begynder at ſmelte og Beiret flares op, hvor⸗ 

for den ogſaa hedder paa danſt Blidemaaned *), 

Disſe Etymologier ere vel fun. Formodninger, men 

det er altid rimeligere at udlede Maanedernes Nav⸗ 
ne af menneſtelige Sysler og Naturens Adſeende, 

end af Perſonernes Egennavne. Den ſidſte Frem⸗ 

gangsmaade derimod er den letteſte,og ſynes at 

ffaffe meeſt hiſtoriſt Udbytte, hvorfor bet ikke var 

af undre over, at den blev fulgt. af dem, Der efs 

efter boglige Syslers Udbredelſe i Island begyndte 
at forffe over Oldtidens Minder. "Saaledes: bleve 

vel og ifær de nævnte af Raums Born, der ſtulde 

have givet visſe Landffaber deres Navne ,, forði 

man omvendt af Landffabsnavnene fluttede fig til 
de garife Konger,  Gors Børn har Torfaus funs 
det ſaaledes angivne i fit Daardítrift, Dæiters Bæir 

fer, Maiter, og Gaiter . Baiters Sønner vare 
- 

— Í 

⸗ 

Disſe Etymologier” paa Maanedernes Navne ere 

tagne af Olafſens haandfÉriftlige conlpectus hi- 

ftøricus fuper hiltorias veteres Islandicas, der gjem⸗ 

mes blandt de Yrnæmagnæanfte Samlinger G. 83 
08 ftemmer overeens med Arne Magnæi egen Mes 

mr ning, der anføres: i Gams Tillæg til Busſei ud⸗ 

2. gave af Are Frodes Schede * 112, 
— 
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Glam og Gylve, Maiters Sønner Mævil og Mine 

del og fiðftnævnte8 Sønner vare Ekkil og Skekkil. 

Ved disſe Navne. ere atter. tvende Synderligheder, 

den forſte at alle Brodrenavne rime ſig, noget hvor⸗ 

til Forældre ei pleie af tage Henſyn, naar de ops 

falde "deres Børn. Det andet at alle disſe Gors 

Efter kommere ikke blot vare Sokonger í Giernins 

gen, men af ogſaa deres Magne alle hentyde pag 

et Skibs Beſtaffenhed. Det Synderlige herved 

forflare8 imidlertid af Snorres Edda, hvori fine 

Des et Erindringsvers, der indeholder flirſindstyve 

efter Rimbogſtaverne ordnede Navne paa, Sokon⸗ 
ger, hvoriblandt. alle de Anforte paa eet nær, En⸗ 

deel af disſe Navne ere Egennavne, andre ſynes 

fun at have været Benævnelfer pan Skibe, og denne 

Sammenblanding kunde ſaameget deslettere finde 
Sted, ſom alle Udtryk brugtes til deraf at danne 

Skibenes digteriffe Benavnelſer. Heitir fan uds 

ledes af eg heiti jeg varmer, Dyvarmeren, Ski⸗ 

bet, Ber opvarmer. Befætningen veð. Aaretaget; 

Geitin af geit en Geed, den der lig Geden hope 

per paa. Bølgerne; Meitir Giennemftiæreren af 
meitla ſonderſtierer; Beitir Krydſeren af beiti 

krydſer; glammi'den Bruſende; Gylvi den gylde 
ne (Skibenes Forftavne vare ſtundom udſirede med 

Guldprydelſer); Mæfil af máfr en Strandmaa⸗ 
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ge; Ekkil maaſkee af at aka age, söðla, For ſel⸗ 
ſtibet; Skekkil Ryſteren af skeckia at ryſte 

Ligefom alle disfe Navne giore Stykket mis⸗ 

„ tænfeligt, ere de Bedrifter, der tillægges Hoved» 
perſonerne, hoiſt ufandfynfige. Man Fan ikke bes 

gribe, hvorledes Nors Krigshær, der en Tiðlang 

ífaf have fever af Jagten mellem Kiblens Bierg— 

Flofter, funde være ftor mof til at erobre Norges 

Opland, fom foreftille8 at have været bebygget; 
"eller hvorledes Gor kunde í hin Oldtid have faaet 

en Flaade, dybt inde í den botniffe Bugt, ſtor nok 

fil af erobre Norges Der óg en Deel af Kyſtlandet. 

- Ligeledes er det underligt, at Norge kunde til Ha— 

rald Haarfagers Tid have været belt í faa mange 

ſmaae aldeles ufammenhængende Riger, derſom to 

mægtige Erobrere forðum havde deelt hele Landet. 

Allervanſkeligſt bliver bet at forklare fig, hvilken 

Folkeſtamme Nor og Gor anforte. Uagtet de ſtulle 

være komne fra Finland, fan man iffe antage, at 

Finner ſtulle have været Norges Erobrere, og at 

alle gamle Fyrſteſlagter nedſtammede fra dem; der⸗ 

"til er Forffiellen mellem den finnifte og hothiſke 

Folkeſtamme alt for ſtor. Bar det en gothiſt í Hins 

land boende Stamme, Nor og Gor anforte, ſom 

ſiden er bleven fordrevet fra ſine gamle Boliger, 

maade dette, hvortil ellers ei findes kiendelige Spor; 
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i bære feet mange Adrhandrede før Harald Haarfa⸗ | 

gerð Eið. Alle de Slagtreg ſtre Fundin Noregr 

| meddeler ere da meget for forte og tefterrettelige, A 

"og det bar neppe mueligt, át man om "faa gamle 

Tider finde have Efterretninger tilbage. Der⸗ | 

imod kunde en Islæender í Begynbelfett af Det tolvte 

Aarhundrede gierne falde van at opdigte, hvor⸗ 

lande en bortranet Prindfesfe, Ívem hendes Bros 

„bre reifte ud for af opfoge, Havde givet Anledning 

fil Norges Navn, en Fortælling der minder om 
Europas Kabet, om hoilken Jslænderne ben Gang 
neppe funde være uvidende, da Sfoledrenge i 38 

land allerede í Den forfte Halvdeel af det tolvte Aar⸗ 

hundrede læfte Ovids Skrifter. Fn — 

Til aft Bette kommer endnu en víð Bigen ef⸗ 

ter at anvende gamle Sagn, énten de faa pas ſede 

eller iffe. "Saaledes, for iffe at tale om Solens 

af Snorres Edda (8- 9 Dæmefaga) bekjendte lægt, 

Ber í Anledning af Svogerfkab er bleven indført í 

Raums Stamtavle, befsger or paa Reiſen fra - 

Finland fine Krender paa de danſke Øer, Hlers 

eller Ægirs Efterfommere, fordi det var et Sagn, 

at Dler paa Læsfs havde engang bevartet Aſerne. 

» (Snorres Edda so Dæmefaga), Hvo Ílerð Ef, 

ferfommere vare, lærer Snorres Edda, der att: 

forer hans ni Dottres Navne blande Bolgernes 

4 
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Benavnelſer. Recenfionen i Flateiarbogen lader 

Nor og Gor overvinde Kongerne Ve og Bei, viſt 

nok med Henſyn til de tvenbe Odins Brødre Bile 

og Be, der nævnes i Snorres Ebba, men neppe 

have været hiſtoriſte Perfoner, Svade Jotun fra 

Dovre, Aſathors Son, der. var Fader til, den 

tanede, „eller. fnarere bortkoglede Goe,. erindrer 

om den Svafe Jotun fra Dovre, der ved Kogleri 

fik Kong Harald Haarfager til at forelſte fig ihans 

Datter (Heimskringla Harald Haarfagers Saga 

Kap. 25.) Fortallingen om den onde Kong Ei⸗ 
ſtein, der ſatte en Hund til at regiere Thronderne, 
er ogſaa bleven tillagt en Sonneſon af Raum, uag⸗ 

tet denne Begivenhed, ſom ellers fortalles at vere 

ſteet paa forſtiellige Steder, maatte ifølge Snor⸗ 

res Efterretning om Jemtelands gradviſe Bebyg⸗ 

gelſe (Gakon den Godes Saga Kap. 13—14) meget 

ſenere have tildraget fig. j 

Foie vi nu hertil, at der i det hele Stykke 

ei findes digteriffe Spor, der funde hentyde til de 

Skaldeſange, hvoraf det var oprundet; mane vi; 
erkiende, „at der ſlet ingen Grund gives. til at fils 
lægge; Fortællingen om Nor og hans Slægt nogen 

hiſtoriſt Betydning, og det er langt rimeligere, at 

det Hele er et Digt fra bet tolvte Aarhundrede, end 

at faa uſandſynlige Beretninger og faa tørre Nav⸗ 
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neliſter ſtulde fra ben ftneÐlbrið være. bledne fo 

plantede. 

Vi mene — Í at det: EPG 

ſtulde vore et for Morſtabs Skyld digtet Evens í 

fyr; dertil er Emnet: altfor» ſimpelt, og Maps 

nene for mange. „Det ſynes ſnarere, at være: Mer 

ſultatet af De tidligſte Forſog pan: at vplyſe noget. 
om Norges aldſte Hiſtorie. Man gik da ud fra 

vilkaarlige Etymologier; udtenkte, for. at under⸗ 

ſtotte dem, Hypotheſer, der ſnart bleve antagne 

fom hiſtoriſte Sandheder / forbundne með. de aldſte 

Navne, Skaldeſangene indeholdt, maaſtee tillige 

með. et ſvag Eſterklang af et eller ander Oldtids⸗ 

ſagn f.Ex. at Norges Beboere ſtulde være indvan⸗ 

drede, dels nord for den botniſte Bugt, dels over 

Alandshavbet; alt Dette udſmykkedes nu efter Ana⸗ 

logi / með hoad matt havde. høre om Oprindelſen 

til andre mærfelige Landes Navne, og. Hiſtorien 

om Mor og hans hele Slægt var færdig. Senere 

end det tolote Aarhundredes Midte fan det Vaſent⸗ 
ligfte af denne. Samling af etymologiſke Digtnin⸗ 

ger ikke antages at vare; thi yngre Forfattere 

vilde mere have kunſtlet paa det Hele, have talt 

foragteligt om de gamle Guder og ikke have ladet 

fig noie med faa forte og ufuldſtendige Genealo⸗ 

gier. Landnamabogens Forfattere havde iffe eve 
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kiendt Nor og Gor for hiſtoriſke Perfoner, hois 
de havde anfeet Fortallingerne om dem sið nen 

diges Paafund. 

Den anden Halvdeel af Fundin Noreg inde⸗ 

holder blot Stamtabler, thi hvad der fortælles om 

Halfdan bert Gamle felv, er fun at anfee form der 

mythiſke Jadledning til de følgende Genealogier. 
At Fremſtillingen af Halfdan ben Gamles Et ikke 
fan have hiſtoriſt Gyldighed, folger af ſammes 

indvortes Urimelighed. Forſt ſtal Halfdans Dron⸗ 

ting have født ham ni Sonner paa eengang/ ſom 

alle paa eengang bleve drabte, uden at efterlade 

"fig Børn, hvis Navne alle af Digterne bleve fores 

vigede ſom digteriſte Bettæonelfer paa Konger, og 

ſom netop alle veð Fodſelen havde erholdt ſaadan⸗ 

sme Navne, der pasſende funde betegne” fongelige 

Egenffaber. De faldteð nemlig Thengil (af thin- 
"ga, jus dicere, 'conventum agere), Ræfir (qui 

procurfare facit”, Gramr (feverus), Gylvi (de- 

auratus), Hilmir (pugnator), Tiggi (tiginn or- 

natus), Skyle (Skuli protector), Iofur (af yfir 
fuper eller maaffee Tarlum ofur Harre (Herre) 

Af disſe Navne forekomme fire Gram, Gylve, For 

“fur, Skule ſom Egennavne, be andre findes fun 

ſom Appellativer. Man gav Kong Halfdan ends 
nu et Kuld af ni tappre Sønner, ſom after havde: 
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bet Held, at: Digterne. af bereð Navne dannede 

Benævnelfer . paa Kongeſlagter í Almindelighed, 

De efterlode fig alle en talrig Afkom, fra dem 

nedſtammede netop alle Oldtidsheltene, om hvilke 

et Minde var tilbage, og alle disfe Glægtræffer 
ſamlede fig after í Harald Haarfager. Ogſaag alle 

disſe Slægtnavne kunne fortolkes ſom Appellativer. 

Hildinger de krigeriſte fan udledes af hildur pug- 

na; Miflunger de Beflægtede; de af Kongeftams 

men, af nefr filius; Odlinger de Rige. af audi 

opes; Doglinger de Duelige af Dågr fammen⸗ 

trukket af dådigr ſtrenuus; Bragninger de Mans 

dige af bragni vir; Buðlunger de Krigeriffe af 
bod pugna; fofðunger de. Berommelige af lofdi 

elfer lofadi laudatus; Siglinger de Seierrige af 

Sigr Victoria; Sbkioldunger be Beftyttende af 

Skioldr fcutum, ðe kaldtes og Efilfunger, de 

Korfærðelige af. Skelfir, qvi qvaslat, vel ter= 

rorem .incutit. Man har tillagt Halfdan den 

Gamle endnu flere Born, maaſtee et tredie Kuld, 

da han i felve Fundin Noreg fige8 S. 5 Fader 

til en Hvar, ſom iffe findes blandt be Foranforte, 

thi at antage en ander Halfdan den Gamle, hvortil 

man eller8 intet fiender, er aldeles vilkaarligt. Over⸗ 

Beier man alf dette, fan man vel iffe andet end, tils ” 

ſtaae, at den Halfdanſte Stamtavle er en genealogiſt 
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Digtning, et paðfende Sideſtykke til den foregaaende | 

etymologiſte. Dog antage vi hér ligefaalider ſom 

der en forfætlig Fordreielfe af Sandheden, men et 

Forføg til at bringe Enhed i de gamle Slagtregi⸗ 

fire, hvortil den eddiſte Sang Hyndluliod fan har 

be givet Anledning. J dens femtende Strophe 

ſiges de Skioldunger og de Skilfinger, de Audlin⸗ 

ger og de Ylfinger at nedſtamme fra den mægtige 
Te Halfdan. Juſt ber Omſtandighed, at biðfe Maos 

ne baade vare patronymifte og Appellativer, kunde 
let foranledige, at Udtryk, der anvendes til at 

hædre Halfdans Efterkommere, bleve anfeete ſom 
Slagtnavne. Dette er ifær tydeligt ved Skiold⸗ 

ungernes Navn. I dentrettende Strophe af Hynd⸗ 

luliod forekommer Ordet ſom Appellativ, i den 

ſyttende ſom patronymiſk. Erindre vi nu, at Leir 

tefongerne hedte Skioldunger, og udledte deres 

Gíægt fra en Skiold, om hvilken Sagnet vidſte 
en Deel at fortælle; at derimod den Skiold, der 

fkulde være af Halfdans Æt, er aldeles ubekiendt; 

kunne vi neppe tvivſe paa, at de norſke Skioldun—⸗ 

gers Tilværelfe allene ſtyldes Digternes Udtryk. 

De fleſte klasſiſte Digterudtryk ere desuden laante 

fra Skaldene hos Harald Haarfager og hans Ær. 

Naar man nu paa den ene Side fandt at Halfe 
An dan den Gamle var berømt, ſom Stamfader til 

$ 
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flere sida Ski) og paa den lt Sider at“ 

Fine gamle Glægtnaone í Sångene anvendtes paa 

Harald Haarfagers Forfadre, kunde Islands be⸗ 

gyndende Genealogiſter faa meget des ſnarere brin⸗ 

ges til at atitage en ſaadan Forbindelſe mellem alle - 

de-berømte Kongeſtammer, hvorved biðfe bleve lette 
af Sverjfåe og erindre. 

"Den anden Deel af Fundin Noreg fyres i 

det mindfte ligeſaa gammel ſom den førte, thi 

Glægtræfferne fortſettes fun til Harald Haarfas 

ger, og ere fammenfatte af lutter gamle Navne. 

Men begge Dele ere i hiftoriff Henſeende llge uef⸗ 

terrettelige; thi naar Halfdan den Gamles Søns 

ner holde op at være ſom ſaadanne hiftoriffe Pere 

ſoner, oplafeð den hele Stamtavle, Der ikkun ſom 

en fammenhængende Rakke fan tiene til chronolo⸗ 

giſte Beſtemmelſer, vi viðe Da flet iffe, hvor Grand⸗ 

fen ligger mellem Fabel og Hiſtorie, og kunne ik⸗ 

fun med nagen Rimelighed antage de nærmefte Led 

før Harald Daarfager at bære paalidelige. 

Bi have her omſtæendeligere droftet dette Styk⸗ 

kes Troværdighed, fordi bet fornemmelig er paa 
denne Grundvold, at Torfæus, Schonning vg Suhm 

for iffe at tale om de ældre Hiſtoriker, have byg⸗ 

get deres chronologiſte Syſtem i Henſeende til hvad 

„ der før Harald Haarfagers Tid har tildraget fig í 
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Morge ; om fammeð Paalidelighed vil føfegen af 

def Anforte funne ſtionne. 

Blandt de ældre have allerede Arne Magnaus, 

hvis Mening anføres. i Gams Afhandling om Sol⸗ 
aaret bagefter Busfæi Udgave af Are Frodes Sche⸗ 
bæ S. 114, og Olavſen fra Grundvif i hans Ude 

figt over de islandſte Sagaer, anſeet Fundin Noreg 

for aldeles upaalidelig Shre.har í fit Brev-om den 

uyfalffe Edda til Cancelliraad. Sven Lagerbring, 

Upſal 1772 i 8. erfiendt det Fabelagtige i Fornio⸗ 

ters Stamtavle. Brevet findes overſat paa Todſk 

Schlozers islaͤndiſche Litteratur 1773 S. 127 f. 

Halfs Saga. 

Ci Koug Alfrek í Hordaland havde tvende Koner, 

Signy og Geyrhilde, hvilke et" funde forliges. 

Kongen fagde, at han vilde; beholde ben, der 

favede ham det bedfte Öl, naar han foms fra Ler 

ding; Signy paakaldte Freia, Geirhilde Odin, 
J 

13 > 
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Der alt forhen havde ladet fig fee for hende. Odin 

fom fit Spyt i Ollet iſtedet for Gier, paa bet 

Vilkaar, at han fif, hvad Der var mellem hende 

og Karret. Billet blev godt, Geirhilde forbleg 

hos Alfrek, og fødte ham Bifar, om hvem Fade: 

ren fpaaede i et Vers, at han engang, folge til ” 

Odin, ſtulde komme til af hænge í en Galge, | 

Alfrek dræbtes af Jofur, en Son af den Kong 
Augvald, ber blev heilagt paa Augvaldsnas, og fra 
hvis Hoi Finn ber Rige hørte en. Sang, då hart 

laae feilfærbig for af bofætte fig i Island. - Alfrek 
blev hævnet af fin Son: Vikar, der anrettede et. 

ſaadant Nederlag paa Mændene i Jofurs Egn, 

mellem Rogaland og Thelemarken, at. det nu fab 

des Ovindeherred. Om Bifar berettes intet mere 

BE | Sagaen , end hvad Landnama. fortæller vidtlof⸗ 

tigere (i Zillægget:G. 386), at hans Sonneſon⸗ 

ner Sniallar og Hallar laae begravne i Brodre⸗ 
hoiene. | 

Sortællingen gaaer nu til Jofurs Sonneſon 

Hiorleif, ber kaldes den Dvindefiære,. forði. han 
paa eengang havde. tre. Soner. Trolde og Have 

mænd ſpaaede í Vers af dette vilde gane ilde, og 
fort efter blev han overrumplet af fin ene Sviger⸗ 

fader, der mistænkte ham for at have dræbe hans ; 

Sagåbibliorhet , 2 Dino, $ f 
- 
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pludſeligen bortdode Datter. Hiorleif undrom ene 
af ſin Borg, og drog med eet Skib til Hreidars 

Gaard, hvor han ſtrax blev kiendt og anholdt af 

fin ene Kone, der fod ham hænge í fine Skobaand 

mellem to Ild, (ligefom Odin í Grimnismal). 

Men da alle í Drikkeſalen vare faldne i Søvn, 

god hans anden Kone Olie i Ilden, og hug med 

et Sværd Skobaandene over, hvorpag — 

hævnede fig paa fin Fiende. 

Sioxrleif havde to Sønner, Hiorolf og Haff. 
Den førfte drog í Vifingsfærd med en ſammenſkra⸗ 
bet Hob, der fnare blev flagen paa Flugt, hvorfor 

ſiden bet Tosſede kaldes Hiorolfs Færd, Broderen 
drog ud Sommeren efter í fir tolbte War. Ihans 

| Følge fom ingen, font ei havde fold Mands Styr⸗ 

ke, eller kunde lofte en ſtor Steen i Halfs Gaard; 

ingen ſom udftødte Klage eller ſtiftede Farve, naar 

han blev ſaaret; fum 60 maatte være paa hang 

Skib, de fialdede aldrig over det, havde forte 
brede Sværd, . for at ſtulle gaae Fienden des nær, 

mere; maatte aldrig lade bereð Saar forbinde før 

Dagen efter, og ingenfinde fange Korner eller Børn. 

De pleiede at ligge uden for Nesſene, vg aldrig 

at firyge Seif for Vinden. 
va Engang pan Hiemreiſen finge de en ſtor 

Storm, Sfibet blev ikke lends for Band (efter 
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" Sagaen ſynes uviſt, om de iffe kunde eller iffe 

vilde sfe det lends), man vilde kaſte Lod om hvo 

der ffulde gane over Borð, men det behovedes ei 

thi enhver bað fig til at ſpringe ud for fine Foſt⸗ 

brødre, og í Det de fprang, fagde de: "Etraalaft ” 

er Det foran Gtolpen? (Giæftefalen er iffe prydet). - 

Da Half derpaa kom til Hordaland, underkaſtede 
dets Konge Asmund fig ham, og indbød ham til 

fig; forgiæves advarede Inſtein ham í én Rakke 
af- Vers, ikke af tro Asmund. Half føarede i 

figefaa mange Stropher, at han vilde gaae, Føl 

gen bleg, at han overvældedes af Asmund, In— 

ſtein quad om Slaget og den faldne Konge. Að: 

ffillige af Halfs Kæmyer bleve helbredte, deriblandt 

Utſtein og Hrok den Sorte, - Den forſte fom til 

Kong Enftein, hvor han befang Halfs Fald; den 

fiðfte til Kong Hafe í Skaane, hvor han var 

ufiendt indtil Kongebatteren Brynhilde hørte ham « 

en Dag, medens fun forlyftede fig í Noddeſkoven, 
fynge under en Eeg om fine og Halfs Bedrifter; 

da ægtede hun ham, hvorpaa Hroke með Utſteins 

Hielp hævnede Halfs Død paa Kong Asmund. 
Hroks Datter var Hromund Gripsſons Moder, 

Halfs Gønnefønner vare Aamund og ——— 

Heliarſtin, der droge til Island. 

— 
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S denne Saga ——— mange ber 

og "adr der af andre Efterretninger ere 

befiendte. - Spaadommen om Bifar figter til, 

hvad Gotreksſaga fortæller Sap. 7, hvorlunde 

Starkodder efter Odins Tillfyndelfe giennemborede 

* hengende Vikar. Kong Augvald, den Ko, 

ban dyrfede, og hans Hoi paa Augvaldnes, oms 

tales flere Steder >), iffun með Forſtiellighed í 

Henſeende til Navnet pan hans Drabámand. 
Sofur var et beromt Kongenavn inden tot: 

diffe Oldtid, der fiden blev en. digteriſt Benæus 

rå nelfe paa enhver Konge**). Verſet, Der fulde 

være bleven hørt fra Augvaldsnes, er naſten liges 

lidende med den førfte Strophe af en Sang, ſom 

Megnar Lodbrofs "Gaga K. 24 lader et Afguds⸗ 

"Billede. gvæde páa Samsoe. Landnamsmanden, 

"Finn den Rige, ſom hørte Det, forefommer í 

Landnamabog S. 35, 334 56, 3562 Samme— 

freds nævnes Hiorfeif ben Dvindefiære og hang 
Børn &. 121, ligefom og den Hogne hvide, der 

her anføres blandt Horleifs Efterkommere, findes 

i Landnamabogen S. 136, 166. 
Gina 

) Snorre Slaf Tryggve ens — Sap. 71. Olaf 

Tryggveſens Gaga, isl. Udg., 2 D. KZ 166. 

Flateiarsbogen Col. 378: VE 

" 4) Snorres Edda í Kenningar, ved —— Navne. 

— vas 
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Halfs Tapperhed var fan beromt, at hans 

Klader bleve et Digterudtryk for Pantſeret) J 

Nornageſtsſaga Kay. 2, ſiges om en koſtbar Ring, 

at Half, efter hvem Halfsfæmperne erholdte Navn, 

havde taget dette fra Kong Halfdan Ylfing hvil⸗ 

fet antyder noget, vor Saga iffe berører. Jen 

ånden Bearbeidelfe af Nornageſtsſaga, der findes 

i Flatobsgen Col. 378, blive Dalfófæmperne í 

Styrke fatte over Hrolfs. J Karí Magus's 

Gaga, en Roman fra det femtende Aarhundrede, 
fremſtilles en Heremefier at fremmane Half og 

hans Sæmper tilligemed Niflungerne og flere af de 
bersmtefte Oldtidshelte. Skidarima næoner' den 
ftærfe Kong Ulf ved Siden af Hrolf Krage í Val VR 

hall. | 3 Epaboeð haandſtrevne Samling af færsis 

ſte Sange findes een om stel (her — 

Endeligt. 

Der vare adſkillige ELSE af Navnet 

Hake. "Saro taler endog om en Kong Hake, Has 

munds Søn, fra Gfaane, 7 B. S. 133, mett 
hvad der fortælles om ham, pasſer dog ikke godt 
med. vor Sagas Beretning, der foreftiller ham 

form en gammel Mand, der iffe fel kunde forfvare. 

í 

Kyrres Gaga Sap. 9, 

+) See et Vers af Stuf Skald í Heimskringla, Oluf 

= 
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fín Datter mod Beilerne. En Kong Safe nævnes 

„t Forbindelfe med Hrolf Krake í ef islandſt Vers, 

Stephanius har anfort i Noterne til Saxo S. 76, 

og ſiges at være faldet for Staal, men Verſear— 

fet, Def heel ígiennem rimede Togmallt, vifer. 

det er iffe ret gammelt (Olavſens Digtefunft 

6. 66). ' 

Om Hrok den Sortes Bedrifter har man 

forðum havt en vidtloftig Beretning, thi bet hed⸗ 

der í Gturlungafaga Kap. 2, G. 3: "om Geirs 

mund og Hammunds BVifingstog tales i nogle 

&rafagn, ligeledes meldes noget derom í den førfte 

Deel af Hrok den Sortes Saga.” Han nævnes 

tilligemeð fin Kone Gunlaud, famt tvende andre 

af Halfs Kæmper. Utftein og Inſtein í Slagtregi— 

firene i Kundin Moreg SB. 9. 

Beretningen om Halfs Søn Ííot og dennes 

to Barn K. 18. ſtemmer paa det noieſte obereens 

með Landnama &. 121,22 og Eturlungafaga g. 

2. Om Hromund Gripsſon haves en egen Saga. 

Ligefom nu alle disſe Henviisninger goðtgins 

re, at gamle viðtbefiendte Sagn vare Sagaens 
Grundvold; befiyrfeg dens Paalidelighed ved inde 
vortes Grunde. Hele Fortællingen dreier fig om 

Alfreks, Hiorleifs, Halfs og Hroks Tildragelſer, 

der hver for ſig have noget eiendommeligt, faa 
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kraftigen malende Oldtidens Sæder, at det lettere 

maatte kunne erindreð, end blive opdigtet. Frems ; - 
- flillingen ev, fom man funde vente fra deh-fierne - 

DID, blandet með. bet Underfulde , der dog ikke, | 

veð at gribe ind í det Bæfentlige af Begivenhe⸗ | 

derne, ophæver deres Mulighed, men ved at tiene ; 

til Forklaring af deres Udfald, fremſtiller os Old⸗ 

tidens Anſtkuelſesmaade. Kun í ben aldſte Konges 

Hiftorie fremtræder Odin, ſiden forekomme 

Tinlde, og í Hiorolfs og Halfs Levnet er alt 

naturligt, undtagen at man udmalede Proverne 

paa Haardfsrheden af Halfs Kæmper í det Xven⸗ 

tyrlige. Ogſaa det viſer Sagaens Ælde, at der 

kun fortælleg et Par Træk om hver af Kongerne, 
og af intet berettes om Halfs mange Sstoge, 

fom vilde have været ef beqvemt Stof for Digtnin⸗ 

gen. Kun et enfelt Minde om noget, der forekom 

faare mærfeligt , kunde hange fig faft veð er Kon⸗ 

genavn, og trænge igiennem Tidens Mørke. 

Schisnning har beregnet (Norſte Hift..1 D. 

S. 319) at Half var. født 510, og Suhm (His 

fiorie af Danmarf 1 Ð. G. 408) lader ham ds 

585. Disfe Tidsbeſtemmelſer grunde fig paa ube 
viiſte Forudſatninger, og fivide mod Sagaen. 

Denne nævner vel Kong Vifar, hvem Starkodder 
ihielflog, font famtidig med Hiorleifs Farfader, 

i 
Í 
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men om og ttaar en Starkodder har levet, ældre 

end den der bivaanede Braavallaſlaget, fan ikke 
afgiores. Derimod fortæller Sagaen tillige Kap. 

8, at Hiorleifs Sonneſons Sonneſon, Ulf 

i 

a. Skialg drog til Island, og beretter det famme om 

Hrok den Sortes Datterfon Kap. 16, vg Halfs 

Sonneſonner Gap. 17. Disſe Genealogier ere 

Defio paalideligere, da de beſtyrkes ved Landnama⸗ 

bogens (S. 121, 136, 166), og Rialsſagas 
(Kap. 101) Anſeelſe. Hvis altſaa det aßdet 

Etled efter Half legede mod Enden af det niende 

Aarhundrede, fan Half felv iffe anfætteð * 
end í * ottende. 

J Benſeende til Sagaens Aibe ſynes 

| EN der „er temmelig reent og dog ikke blans 

det med forældede Udtryk, at pege hen til Begyn⸗ 

delſen af det trettende Aarhundrede, ſom Tiden 

da den blev nedſtrevet. De mange Vers, ber ere 

indflettede i Fortællingen, og digtede í den gamle 
fimple Tone, give tilfiende, at Sagaen har faaet 

fin. orm í en poetiſt Tidsalder, altfan í de føre 

Aarhundreder efter Islands Bebyggelſe. og da det 

forſte Kapitel tillige fyne8 at røbe be friftelige 

Foreſtillinger om Odin fom em ond Aand, et det 
rimelig, at Sagaen et í det ellevte Aarhundrede 

bleven fammenfat af be da í Omlsb værende 
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Gange; muligen har Hrok den Sortes Sang 
"Kap. 16, været Sagaens forfie Grundvold. Bra 

det elfevte Aarhundrede er Bett da bleven mundt⸗ 

ligen forplantet til det trettende. Den fortiener 

at anſees, ſom en af de mærteligfte Cagaer á om 
den gamle Tid i Norden, 

Schisnning mener (Morff Bif. 1 D. É. 

295) at be Vers; ber í Sagaen lægges de hand, 
lende Perfoner í Munden, ere af dem ſelv forfats 

fede "Men da disfe Vers iffe her, ſom í Heims⸗ . 

fringla anføres til Beviis paa, hvad ber i Proſa 

berettes, mett ere pad det tigiefte indflettede í For— 

tællingerne, da deres Sprog og Tone iffe er fore 

fEielfig fra adffillige af det tiende og ellevte Aar⸗ 

hundredes Gange; er det langt rimeligere, at de 
tilhøre fenere Digtere, vel og for en Deel Sagaen 

Fortæller, hvorhos det er ſandſynligt, at adſtil⸗ 

lige af disſe Vers ere Efterligninger eller Omar⸗ 

beidelſer af langt ældre Ovæder. k, 

Sagaen er aftrykt med latinſt og fon 
Dverfættelfe í Bistners Kempedater. Dens Inde 

hold fæfe8 udforligen Torfæi Hist. Norveg. 

P.I.S.177-199, og Schionnings Norſke Hiſt. 

ID. 5 Kap.” Halfs Krigeres ædle Selvopoffrelſe 

er bleven optaget i Mallings Samling af ſtore og 

gode Handlinger; og beſiunget í en af Prams 

a 
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meeſt yndede Solfefange , ber begynder med disſe 
„(að 

Dit Sømand, fom et laer dig Fremme 

Af Stormens og Bolgernes Gang. | 

(Sen Sange til Tidsfordrib for danffe og norfte 

Krigere 2det Opl. 1795; G. 16.) 

Frithiofs Gaga, 

J Sognefylke ved det hellige Baldershage, hvor 

ingen maatte tilfsie Menneſker eller Ovæg nogen 

Seen, og Karie heller ei have Samqoem með 

Ovinder, levede Kong Bele, der havde to Sonner, 

Helge og Halfdan, famt en Datter, Ingeborg 

den Favre, Doende formanede Bele fine Sønner 
til at holde Venſtab med den ſtarke Frithiof, en 

Søn af hans Ben Thorfiein Bifingfen. Men be 

unge Konger nægtede Frithiof haanligen deres 
Syſters Haand, og denne forfiffreðe til Giengield, 

at han ingenfinde ffulde yde dem fin Hielp. Kort 

efter bragtes de, ved et Angreb af Kong Hring, til 
at bede Frithiof om Biſtand, men denne fod fig ved 

Sendebudet ei engang forfiprut i fit SALE 
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Hring ſeirede, og erholdt af Brodrene Lofte om 

Ingeborgs Haand. Frithiof havde imens beſsgt 

fin Moe i Baldurshage, og Ber ſtiftet Ring. med 

hende, thi Ingeborgs Kierlighed var ham vigtigere 

end Balders Venſtab. Til Straf for Gudehuſets 

Vanhelligelſe paalagde Kongerne ham, at indEræve 

Skat paa Farserne. Frithiof reifie med fine Foſt⸗ 
brødre paa Skibet Ellide, bet bedfte i Norden; det 

fagdes at forſtaae Mands Tale. Midt í Stor 

men qbað han om fin Ingeborg. Da han engang i 

troede Sfibet nær ved at forgane, hug han Inge . 

borgs Ming í Styffer, at hans Mænd ei fulde 

mangle Guld, naar de kom til Rang (Habgudin⸗ 
dens) Bolig; tilfiðft, da han havde dræbt et Par 

paa Hvaler ridende Trofdqvinder, ſagtnedes Etors 

mei, og han nagede Zærgerne, hvis Jarl Angans 

tyr af Venffab fod ham faae den Skat, han ons 

ſtede. Ved fin Hiemkomſt hører han, at Kongerne 
have brændt hans Gaard, og at de nu ere til 

Difarblot (Gudindernes Offerfeſt) í Baldurshage; 

han gaaer ene derhen, finder fan Folk í Diſar⸗ 

falen; men Dronningerne faðde, og varmede Gus 
Den, indſmurte ham og tørrede ham med £ læder. 

Srithiof kaſter Pungen med Solvet i Helges Anſigt, 
faa nogle Tænder faldt ud, vil derpaa gaae bort, 

da. har feer Ringen, han havde givet Ingeborg, 
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paa Armen af — Kone; á river den af 

hende, faa at hun flæbes paa Gulvet. Balder 

falder i Siden, og Difarfalen kommer i Lue. Kon— 

| gerne vilde forfølge ham, mett deres Skibe vare 

giorte ubrugbare. Helge fpændte fin Bue í For⸗ 

bittrelſe, faa Deng Ender braſt; Frithiof giorde, 

for af vife lige Styrke, et Drag med Ellides tolv 

Alen lange Aarer, faa be begge gi fonder. Nu 

"Bley Frithiof erflævet fredlos, han drog til Soes 

i fire Mar, , dræbte de grumme Vikinger, men fod 

Bønder og Kisbmænd fare i Fred. Da han havde 

erhverver fig Gode og re, vendte han tilbage 

til Norge, og gif ene, forflæðt fom en Galtbræns 

"Ber, til rings Gaard, Hring fiender fam, 

nagfet hans forblommebe Tale, og lader ham 

anvife én Hadersplads. Dronning Ingeborg talte 

"Fun lidet med ham. | Engang da ring og Inge⸗ 

borg fistte over, Iſen, braſt den under. dem. 

Frithiof ilet til, og Dtager dem op med Vogn og 

Heſte. Da Frithiof en Dag gik ud i Skoven med 

Kongen, og denne lagde fig til at ſobe, trakker 

Frithiof fit Sværd, og Fafter bet bort. Nu fagde 

Kongen ham, at han fra den førfte Aften havde 

fiendt ham; Frithiof vil reife, men ring afſtaaer 

ham Ingeborg, og gist ham, under Ravn af 

- Sárl til Formynder for fine Born. „Sort efter 
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døer Hring. Frithiof holdt fit Bryllup: og blev 

Konge, Helge og Halfdan angrebe ham, men 

Frithiof. dræbte. Helge, og Halfdan maatte ſom 

Herſe betale ham Skat. 

Stilen i Seine fionne Fortælling ſynes at 

røbe Enden af det trettende eller Begyndelſen 

det fiortende Aarhundrede. 

Á J nogle faa Trak ſpores den ſenere Tidsale Ka 

der, f. Er. naar. Baldurs Duus figes at have 

været helt behengt með Perler og koſtelige Tape⸗ 

fer Kap. 4, ogſaa Udtrykket Trolove ſammeſteds 

(trulofua) er neppe gammelt. De allerfleſte 

Skildringer have derimod noget ſaa naivt, faa 

oldtidsagtigt hos fig, at de iffe funde være digtede 

langt nede í de friftelige Tider. De mange Vers 
ſtage í et ſaadant Forhold fil Fortællingen, at de 

iffe fynes faa meget at ffulle oplive denne, ſom 

at have udgiort dens. Grundvold. Tildragelſerne 
fely ere vel maaſtee blevne lidt udſmykkede, men 

Hovedbegivenheden er af den Art, ſom vakker 

Menneſtenes Deeltagelſe til alle Tider, og derfor 

ifær pleier i Folkeſange af erindres. At Trolde 

avinder kunde væffe Storm, og da midt í Uveiret i 

pleiede at vife fig veð Slibet Dammen af en >. 

i 
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Hoal, eller andet Sødyr, var en ældgammel | 
Dvertro. Man finder í flere Sagaer, at det blev 

anfeet for vigtigt; hvis man under Stormen 

kunde ſtikke et ſaadant Skibet fig nærmemde Dyr 

til Døde. Havde man opdigtet Fortællingen í det 

fiortende Aarhundrede, vilde man iffe have ladet 

fig nsie med at fade Delten uðftaae en Storm paa 

en fredelig Reiſe til Kæra; man vilde have ſendt 

ham til Biarmeland, eller Morland, for at fade 

ham fiæmpe með Jetter og befri Prindſesſer. 

Disfe indvortes Grunde for Sagnets Xlde 

ere de ſterkeſte; Dog er det heller ikke uvigtigt, at 

Baade Thorſtein og Ingeborg tilligemed deres Fæs 

dre omfales í Thorftein Vikingſens Saga Kap. 

24, at Frithiofs og den favre Ingeborgs Bern, 

Herthiof og Geirthiof nævnes í Gothreks Cas 
ga S. 18, og fættes í Forbindelſe með Vikars 

Hiftorie, og at Skibet Ellie nævnes ſom berømt 
i Sørle Thattr (Olaf Trygg. Saga, isl. Udg. 

29. S.'52). Bel ere disſe Sagaer fåbelage 

fige og fenere end Frithiofsſaga, men de have dog 

anvendt enfelte gamle Sagn, og Overeensſtem⸗ 

melſen mellem Slagtleddene viſer i det mindſte, 

at Sagnet om Frithiof og Ingeborg har varet 
udbredt. —— 
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Frithiofs Levealder Fan ei udledes af Gagaet 
ber ei har Genealogier. Da hans Magi ei fores | 

kommer í Landnama, uagtet nogle af Islands 

vigtigfie Nybyggere nedſtammede fra Biorn Buno, 

en mægtig Herſe i Sogn; og venteligen beflægtet 

með Egnens Konger, til hvilfe Frithiof ſtal habe 

hørt, maae denne i det mindſte have fever trende 
SMenneffealdere før Islands Bebyggelſe, thi faa 

langt yleie Landnamsmendenes Glægtregiftre at 

gane tilbage. JThorſtein Bifingfens fabelagtige 

Gaga Kap. 9; gisres Norve, en Ven af Frithiofs 

Farfader, til Samtidig med Ingiald Ildraade, 

hvorved Frithiofs Levealder ſettes omtrent tohun⸗ 

drede Aar for Harald Haarfager. Starkodders 

Viſe, Bartholin har anført i Ant. Dan. 394+), 
nævner Vikar ſom Gierthiofs Bane og gigt dere 

ved Geirthiofs Fader Frithiof, til lidet ældre end 

Stærfodder. Schionning, der udførligen fortæls 

ler Frithiofs Levnet Norſte Hiſtorie 1 D, S. 2292 

471 fætter hans Levetid til det tredie Aarhun⸗ 

drede, vift nok meget for langt tilbage. 

Sagaen findes tryft í Biørners Kempedater; 
den er bleven fmagfuldt behandlet ſom en roman⸗ 

„$) Den fínbeð í Óaanbffriftet af Giafa Refs Saga 

blandt Arnæmagnæana N. 152 í Fol. 
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tiſt "Fortælling af Samſoe (Efterladte Strifter 
#18), og en af Danmarks yngſte Digtere, N. 

Sotoft, hár forføgt fig paa af dramatifere dette | 

indholdsrige Emne. (Momantiffe Digte 1815). 

Regner Lodbrogs Saga. 

ar! Herraud í Gothland forærede fin Datter en 

J Lindorm, ſom hun ſatte í en Wſke og lagde Guld 

under den. Ormen vorte og Guldet med, indtil 

den lagde fig rundt om Jomfruburet, og aad hver 

Dag en Dre. Jarlen giorde det Lofte, at ville 

give ham ſin Datter, der blev Lindormens Bane. 

Regner, Son af Kong Sigurd i Danmark, der 

vandt i Bravallaſlaget, horte óm dette og lod 

ſig gisre fem uldne Kapper og Buxer, der bleve 

indkogte i Beeg. Ene moder han nu Lindormen. 

dreber den, og erholder Borgarhiort til Ægte, 
der doer efter at have født. ham tvende Sønner, 

Erif og Agner. Regner drager nu atter i Bifingss 

færd. Ved Spangarhede paa norffe Kyſt fender ; 

„ban nogle Folk í Land, at bage, Brød; men be 

% 
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brændte: det, fordi de havde forgabet fig i Krafa 

en deilig Fiferpige. egner: befaler, hun (fulde 

komme til ham, hverken kladt eller uflæðt, baade 

uden at være faftende og at have fytift, hverken ene 

eller með. noget Menneſte i Følge. Krafafom í 

et Kilfernet, havde fmagt paa: et Løg; og havde 
fin Hund með; men vil Dog iffe vorde Regners, for 
ban drak hendes Brudeol í fit Mige. Den forfte 

Bryllupsnat fagde hum, Det var farlige at fove | 

(08 hende. Regner bekymrede fig eið derom, men 

hendes ældfie Son Hvar blev føde med Bruſk iſte⸗ 

detfor Been, var iøvrigt ftærf og flog. Hun 

fodte endnu tre kiekke Sønner: Biørn, Hbitſer 

og Rognvald. Da disſe bleve mandbare, droge 

de paa Sotog, og herjede Hvitaby (Slesvig) et 

beromt Offerſted, men Rognvald faldt. Paa et 

Beſog hos den fvenffe Kong Eiftein blev Regner 

imens overtalt, til át ville forſtyde Fiſterpigen, og 

for det forſte hemmeligen trolove fig Eiſteins Dat⸗ 

ter. Men neppe er han kommen hiem, for Kraka 

figet ham) at hendes, Fugle havde fortalt hende 

Alt, og at hun feld ikke var af ringe Herkomſt / mett 

"Datter af Sigurd Fofnesbane og Brynhilde, og 
egentligen hedte Aslaug; til Tegn derpaa ſtulde 

hun fode en Son med en Suogi Diet, der var den 

Sagabibliothek, 2 Bing, = G:g- 

k . 
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fiden bekiendte Sigurd Snogoie. Nu beholdt Reg⸗ 

ver Ífin Aslaug, og Ciftein blev Regners Fiende. 

Da Regners Sønner, Erif og Agnar, hørte dette, 

droge de med Harſtiold mod Gverrigs men. overs 

vældedes af Mængden og af en Troldko, Sibyliu 

faldet, ber gif foran: Cifteins Hær. ” Agnar falder 

i Kampen, Erif fanges. Eiſtein tilbyder ham 

Fred og fin Datter, men fan forlanger at døe paa 

Spydsodden, og fender fin Ming til Stivmoderen, 

- i det han quad en Sang. Da Budffabet kom til 

hende, havde hun bundet et Linflæde om ſine Knæ, 

og tiðflaaet fit Daar for at kiemme det; hun fæle 

ede Taarer ſom Blod og haarde ſom Haglkorn; 

Ingen fane hende græde før eller ſiden. Strax 

kunde hun ei tænfe pan Hevn; thi Regner var dras 

get paa Kongeftæbne, og. Sønnerne paa Sotog. 

Disfe kom førft hiem, hun ægger dem til at hævne 

deres Halvbrodre, men de frygtede fig for Eiſteins 
Ko, indtil den tonarige Sigurd qvader en Mile, 

hvori han figer, Udruſtningen ffulde ffee inden tren⸗ 

de Dage. Udfaldet bled, at Ba Hvar havde ſkudt 
tvende Pile i Koen, og ladet fig kaſte oven paa den, 
fif den fin Bane og Kong Eiſtein med. Derpaa 
hærjede de í Sonderrige, indtoge Vifilsborg, Bors 
gen Luna, og agtede fig til Rom, da de mødte en 

gammel Vandringsmand, hvem de ſporge om Bei. 
* 

— 
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Han viſer dem et Par opſlidte Jernſto, han Havde 

paa Benene, et Þar andre havde han paa Ryg 

gen; begge havde været nye, da han gif fra Mom. 

Dette bragterdem fil at vende tilbage, — Da Reg— 

ner hører om fine Sonners Bedrifter, vil han ikke 

fidde rolig, men agter at angribe Engelland; Dog 

fager han til Dette Tog; mod Aslaugs Raad, fun | 

— tvende fore Forſelsſtibe med fig, hvorfor han og 

fnart blev overmandet af Kong Ella og fanget. 
Ikke vilde han fige, hvo han var, blev derfor Fas 

flet i Ormetaarnet, Hvor þan qoad Biarfemaalet 

og dode Íeende. Mod Ivars Naad (Fyndte de ane 

„Dre Sonner fig med at vilie hevne Faderen og bleve 
derfor flagne af Ella. Ivar drog over til Engels 

land, kiobte faa meget Land af Ella, fom han 

funde bedekke med en Oxehnd, og bygte derpaa 

Staden London; da han havde” ffaaret Anden i 

tynde Remmer. - Efter at han der havde fat fig 

faft, fod han: fine Broðre det vide, der Éom med 

en for Hær; og dræbte Ella. Hvitfark blev fiden 

* 

fanget paa et Tog til Oſterlide, og valgte ſig at 

brændes” paa et: Baal af Menneſtehoveder. Si— 

gurds Datter Aslaug var Moder til Harald Haar⸗ 

fagers Morfader. Ivars ví í Engelland bleg 

opbrudt af Vilhelm Erobreren. Fra Biorn Jern⸗ 

&g 2 
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- fide nedſtammede Thord Hofdes %Xt paa Island. 
Tilſidſt anføres nøgle Vers af tvende, ber havde 

kempet under Regners Sønner, og et Vers fom 

Ogmund Danffe ffulde have hart et Trabillede 

qvæde pan Samfø, (hvoraf den førfte Strophe ogs 

faa forekommer i Halfs Saga Kap. 2.) 

Denne Fremſtilling vil allereðe have viift, at 

det Xventyrlige er í Regners langt noiere end í 

Halfs Gaga indvævet í den hele Kortælling. Det 

er af en dobbelt Art, em Deel deraf, iſer hvad 

Der angaaer Regners tidligere Hiſtorie, bærer et 

oldnordiſt Preg, hvorimod Navnet paa Eifteing 
Ko (maaffee dannet af Sibylle, Dog maaffee og. 

den ſtedſe brolende) det. toaarige Barns Sang, 

Manden med Jernſkoene, Londons Anlaggelſe og 

den talende Tramand bære Prag af en ſenere Tids⸗ 

alders Opdigtelſe. Men í det Hele har dog Sas 

gaen en poetik Farve, og em Kraft í fine Skildrin⸗ 

ger, hvorved den langt hæver fig over Det fiortende 

Aarhundredes egne Foſtre. Megner Lodbrogs Dods⸗ 

fang har ikke blot idet Hele et ældre Præg, men 

ffildrer desuden en Rakke af Krigsbedrifter, hvor⸗ 

om Sagaen intet melder. Det bliver heraf rimes 

ligt, at vor Saga er Bearbeidelſe af en ældre, der 

EÐ 
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grundede fig paa gamle Gange, og dette beſtyrker 
Sammenligningen mellem Sagaens tvende andre 

Udgaver í Thorfelins fragments of English and 

Irish hiftory. London 1788 og i Scriptores re⸗ 

rum Danicarum vol. 2. &. 279-282. 

Fragmentet í Seriptores taget af et Haand⸗ 

ffrift, der iffe Fan være yngre end det fiortende 

Aarhundrede, fortæller, hvorlunde Regner dræbte 

Lindormen og foier til, ſom ſagt er í Regners Sar 

ga, hvilfet altfaa viſer en ældre Bearbeidelſe af 

disſe Begivenheder. - Derpaa følger et længere 
Brudſtykke om Regners Sonners Tag til Sverrig, 

Regners Dad og Íeyn með adſtillige Afvigelſer, 

men høori de før paaanfede Urimeligheder ere udes 

ladte. Iſtedet for London anføres Vort (Jarvik) 

fon den By, Svar anlagde, hoilket beviſes ved 

et Berg af Sighvat Skalds Drapa til Knuds Ære, 

S. 279. 
Det Thorkelinſte Fragment begynder med 

Regners Tog til Engelland. Stilen er renere end 

hos Bisrner, og der findes to Vers, ſom Bior⸗ 

ner blot antydede fap. 15. Det fidfte af Frag⸗ 

mentet ſtemmer ordret med betri Scriptores af⸗ 

trykte E tykke. Endnu flere af De hos Biorner 

udeladte Vers findes i ef. Papiirshaandſkrift af 

denne. Saga; ſom Profebſor Thorlacius beſidder. 

“ 
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Udenlandſte Krsnikeſtriveres Vidnesbyrd kun⸗ 

ne tiene til Bekraftelſe paa mange af Sagaens 

Trak. 

mynſter og Bromton tale om Hingvar og Hubbe, 

den danſte Kong Lodbroks Sonner den drabte den 

engelſke Kong Ella 9. Franſte Kronikeſtrivere ) 

De engelſte Forfattere Matthæus af Veſt⸗ 

9 

Stederne findes i Grams Udgave af Meurhi pi 
ftorica danica G. 112:113. 

9 Dudo af. Gt. Qvintin de moribus Normanno- 

rum. f08 Dudjeðne S. 62. J Guillelmus Gemme- 

ticenlis lib. 2. cap. 2." Robert Vace den gamle 
notmánniffe Digter, ber í fín! roman de Rou 

følger. Dubo,.figer: 

Hafiainz y vint premierement 

qui filt maint poure et maint dolént. 

„ compains et maitre fur Bier, 

que Lon, clamoit cote. de fer. 

' ”fiz fu Lobroc, un Danbiz Roi, 

qui tou⸗ temps fu de malefoy. 

Han fortæller ogſaa vidtloftigen, hvorledes Has 

fting angreb Luna>i ben Tanke, at „bet var 

Som. See Profeðlor Brondſteds Bidrag. til 

ben banffe Hiftorie ifte Hæfte. Ingen anfører 

nogen Grund, til at Haſting ikke frå Luna af fort⸗ 

ſatte fit Zog mod Kom, undtagen en uudgiven 

franſk Krønifeffriver om. Sormannerneð Bedrif- 

ter Oto. 9857 i bet franffe kongelige Bibliothef, 

forhen í Et: Gefmain Bibliotheket Mo. 364, af 

hvis Bert. Hr. Profesſor Brondſted har giort 

udtog, ſom han bar havt den Godhed at med⸗ 
dele mig! í Denné Kronikeſtriver ——— at 

—Gaſting ikke vilde gaae imod Rom,” fordi han 
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Søn Biorn Sernfide krigede i Frankrige, í Sel— 

ſtab med den bekiendte Haſting, og derfra drog til 

Stalien, hvor de veð Krigsliſt erobrede Borger - 

Luna. De fale tillige.om Haſtings Lyft til at et: 

obre Rom, uden at angive nogen beſtemt Grund, 

der afholdt ham fra videre at trænge frem. Heraf 
funde Sagnet have taget Anledning fil at digte 

Fortællingen om Manden med Jernſkoene, en Slags 

Efterligning af Gibeoniternes Lift mod Jøderne, 

hvilfen Fortælling maatte være desmere velkom⸗ 

men, ſom den indeholdt et Bidrag til de vidunder⸗ 

lige Maader, paa hvilke Kom var bleven veddet 
fra fiendtlig Dverlafi. i: 

Beretningen vm, hvorledes Jvar Beenles 

erholdt Land til af bygge en By paa, behover ikke 

at være laant af Sagnet om Dido; der, var ogſaa 

frygtede, at Indbyggerne vare blevne alt for 
"i" ddrvaagne, efter at have bort om Forraderiet 

veð Luna. Naar Muratori i Ícript. rer. ltalic. 
tom. 10;.col, CCI. vil falde denne hele Fortæl: 

ing í Tvivl; paa Grund af at Bven endnu en 
2000 tr Æið lang efter vår ett blomftrende Stad; ſynes 

denne Bvivl ugrundet, thi inter er jo alminde» 
#2 3377 Mgere!i gamle cg mye Krigshiſtorier, end at en 

st mm By figes aldeles. SER, fom fun for en Deel 

AN FYRRE Í 23 tig bt ast Hi 

" fortælle om, hvorledes ben danffe Kong Lodbro — 

By 

3" 

L 

— 
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et brittifE Sagn om, at en nordiſk Særfører saa 

denne Maade havde tilliftet fig; et Stykke Land, | 

hyvilket Gotfried af Mommouth henfører til Øens 

gift (lib. 6. cap. IL) ; 

Hos islandſte Skribentere findes adffillige 

Henvisninger til Regners og Sonners Bedrifter. 

Ure Frode fortælíer í fine Schede Kap. 1, at. Is⸗ 

land bebyggedes paa den Tid, ba Hvar, en Søn 

af Regner Lodbrog, drabte den hellige Edmund, 

ſom der N ſtod ſtrevet þang Saga. Snorre ans 

fører (Hakon Godes Gaga Kap. 3.) at Lodbrogs 

Sonner erobrede Northumberlaud. Oluf Tryg⸗ 

geſens Gaga (den isl. Udg. 1.D. S. 69) og et 

islandſt Fragment hos Langebek (ſoript. vol. 2. 

p- 39.) lade Lodbrogs Sønner krige med Keiſer Los 

thar, modtage Daaben, men ſiden hærge i Frans 

kerige og opbrænde Paris, indtil De overvandtes af 

Keiſer Arnulf. J Beghndelſen af den fabelagtige 

Herrauds og Boſeſaga navnes en Herraud, Fa— 

3 ber til Thora Borgarhiort , ſom Regner, Lodbrog 

fif til Wgte. Vigtigere er, hvad der figes í Here 

vararfaga K. 19 om at Song. Regners Sønner 

dræbte Ciftein Ilraade,/ med det —** at dette 
mos: 

) Det er af Ordet ſelv ikke ——— om —* Fro⸗ 

de mener én nu tabt Jvarsſaga, eller en lig⸗ 

nende om Edmund, bet Sidſte er dog timeligfi. 
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ſtaaer í hans Gaga, thi heraf følger, at den ſtrev⸗ 

ne Gaga om Regner í Bet mindſte í det fiortende 

Aarhundrede var bekiendt. Det ælde Mindess 

mærfe om Regner er ef Brudſthkke í Snorres Edda 

af et Drape til Regners Wre, forfattet af Skal⸗ 

den Brage den Gamle í det niende Aarhundrede. 

Sammenligne vé Saxos vidtløftige Fortæl 

ling om Regner Lodbrog með Islændernes Berets 

ninger, findes den ſtorſte Overeensſtemmelſe i en⸗ 

kelte romantiffe Trek: i Regners Kamp for Thora,” 

i hans Dodsmaade, Svaneſang, Indtrykket det 

giorde paa Sønnerne, Ivars Liſt og Ellas Straf; 

ogſaa Sonnernes Navne fremme: for det meſte over⸗ 

eens; men alt andet er ganſke forſtielligt. Saxo 
kiender intet til Aslaug, har derimod meget om en 

Lathgertha og en Svanloge, om hvilke ellers ingen 

veed af at ſige. J Beſkrivelſen over Regners 

mange Seiervindinger forekomme enkelte Trak, der 

minde om Dobsfangen, fo Ey. campus laneus, 

der ſynes Ovberſattelſe af Ulleraker; mett meget 
ſtemmer ligeſaalidet med Sangen ſom med? Sas 

gaen. Det ſynes altſaa, font: det Romantiſke í 
denne Fortalling er mere ſikkert end det tilſynela⸗ 

dende reen Hiſtoriſte; fordi dette Sidſte hverfen 
for den poetiſte Fremſtilling eller Folkeſagnet havde 

ben Vigtighed, ſom hiint. 
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Hvor ſtore Vanſkeligheder alt dette maae for⸗ 

aarſage de Hiſtorieſtrivere, der gierne ville forene 

alle ftridende Berefuinger, fan man fee af Suhms 

kritiſte Hiſtorie D.S: 611—720, hvor denne 

» færde efter af have paa mere end hundrede Sider 

"anført alle afvigende: Efterretninger ; iffe er ret * 

enig med fig felv, om at der have været tvende 

Regnarer, eller kun een. J fín Danſte Hiſtorie 

anfsrer Suhm vel tvende Regnarer, men ſaaledes 

at alt hvad: Islenderne berette, bliver anvendt 

paa den ældre, og ikkun noget af Det uhiemlede, 

Saro fortæller, tilligemed noget, hentet fra ene 

gelfte Gfribentere, anvendes paa den fiðfte. | 

Alle de gamle Gfribentere Fiende iffun een 
Regner, og hans Tidsalder fætte De allerflefie Is⸗ 

fændere með Beſtemthed til Enden af det ottende 
Aarhundrede; thi dette folger baade af, at Reg⸗ 

nar var en Søn af den Sigurd, der vandt í Bra 

valfaflaget, og ifær af Regnars forhen antydede 
Glægtffab med Harald Haarfager der anfores 

af Snorre i Halfdan Svartes Saga Kap. 509 

i øvrigt forekommer uforandret mangfoldige andre 

Steder. Det er ikke rimeligt; at der í denne Ge⸗ 

nealogi/ ſaa faa Ledder før Harald Haarfager, 

ſtulde have indſneget fig betydelige Feil. 
— sið 

J ÞJ god 
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Hermed fremmer og Thord Hofdes Ætlinie, 
der levede i Øens Bebyggelfes Tid og varen Son⸗ 

neſons Sonneſon af Biorn Jernſide, Regnars 

Søn Landnama S. 219; ſamt at Brage Sfald, 

der quad Drapen om Regnar for Biorn Jernſide, 

var en Olding, Da Harald Haarfager fødtes, Lande 

nama 6. 121= 122. Hervararſaga Kap. 19 6. 

224: Sturlungaſaga Kap: 2. Egilsſaga S. 418. 

Herimod ſtager nu Are Frodes Vidnesbyrd 
hvem Annalerne folge, ſom fynes at fætte Reg» 

mars Levetid til Det niende Aarhundrede ved at lade 
hans Sønner dræbe den hellige Edmund $70. Denne 

Tidsbeſtemmelſe har imidlertid Are vift iffe hen⸗ 

tet fra fit eget Folks ældre Gagn, men fra de en⸗ 

gelſke Skribentere; da han troede dem mere end 
de gamle Sange. Ares Vidnesbyrd maae altfar 

i dette Tilfælde forklares af De engelſte Skribente⸗ 

res Yttringer.. Disſe ere meget vaflende i Hen⸗ 
feende til. Lodbrogs Strid með. Ella og Begges 

Dad, derimod meget beftemte angagende Edmunds 

Drab veð Lodbrogs Sønner 870, hvortil endnu 

komme de uforfaftelige Beretninger hos franſte Skri⸗ 

bentere om en nordiſt Harforer, Der nogle Aar 

tilforn havde anfaldet Frankerige og Italien, og 

blev faldet; Lobbrogs Son. Da. imidlertid disſe 

Skribentere iffe omtale Lodbrogs egne, men: kun 
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hans Sinners Bedrifter, og det meget let funbe | 

ſkee, at nan veð at omtale en fiendtlig Hærførers 

Slægt funde blande Fader og Farfader, fynes de 

fronologifte Vanſkeligheder letteſt at kunne hæves, 

veo at henføre de fremmede Skribenteres Berete 

ninger til Regnars Borneborn. Regnars egen 

Dod moð Enden af bet ottende Aarhundrede kunde 

endog befræftes ved det, Simeon Dunelmenſis 

fortæfler, om at en ær af Nordboer til ben Tid 

havde anfaldef Engelland, men efter ftore Ødelægs 

gelfer vare tilfiðft blevne flagne, og deres Anfører 

dræbe (Hift. de Dunelmenfi eccl. lib. 2 Cap. 5).. 

Med denne Tidsbeſtemmelſe pasſer det fig, 

baade at der funde være faa mange Minder tilbage 

om Begivenheder, foregaaede fun er Aarhundrede 

for den hiftoriffe Tidsalder begynder í Norden, og 

at det Wventyrlige i Begivenhederne og de mær: 

Éeligen Forſtielligheder, der viſe fig.i denne tidlige 

Behandling, fjerner dem fra def, der fortælles 

om Harald Haarfagers Periode. j 

Endnu er den ſynderlige — ib 

bage, at Aslaug udgives: for Sigurd Fofnesbanes 

Datter ved Brynhilde. Dette fortælles ogfaa i 

Bolfungafaga Kap. 36, 52, í Tillægget til Lands 

nama S. 383 og í den: tryfte Enorreð Eðða bag 

efter hele Beretninger om: Giukungernes Skiebne. 
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Sagnet herom maae have været gammelt, ſiden 
Nials Saga beretter Kap. 14, at Heſtulds Date 

fer Halgerda, der levede mod Enden af det tiende 

Aarhundrede, vilde, af hendes Datter ſtulde kal⸗ 

deg Thorgerde, efter hendes Farmoder, der ned⸗ 

ſtammede fra Sigurd Fofnesbane. At Brage den 

Gamle í bet Drape over Regnar Lodbrok, ſom han 
bragte dennes (San, befang Sorles og Hamders 

Fald i fem Stropher, hoilke findes i Snorres Edda 

mellem Guldets Benævnelfer, ſynes ogſaa af anse 

tyde Regners Slægtffab med Sigurd, omends 

ſtiont det vel var muligt, at Skalden funde have 
indvævet allehaande gamle Sagn í ht Digt, ſiden 

der blandt Krigens Benævnelfer ſammeſteds anfos 

res fem Stropher om Hedins og Hognes Ar 

** fra det ſamme Drape. 

Men hvor gammelt end dette Gagn fart vær 

re, Magne def dog anfees for ugyldigt. Det fine 

der ikke Medhold i nogen af de eddiſte Satigejr bet = 

fivider endog mod disſe, ſom udførligere er blever 

viift i Underføgelfen over Volſungaſaga, og Tids⸗ 

regningen forbyder desuden at fætte Sigurd Fof— 

negbane faa langt ned, at hang Datter funde 

have ægtet Regner. - 

; Regners Saga ſynes ſelv at“ antyde Sag) 

nets Oprindelſe, veð at lade Aslaugs Herkomſt 

“ 
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allene beroe pan hendes egen, ved ingen Vidner | 
befræftede Fortelling. „Den floge Krake, der fane 

"fig rittgeagtet af Folket, blot paa Grund» af fin 
vinge Herkomſt, og var nær veð at forſtydes, kunde 

vel have Anledning til at digte dette, maaſkee 

endog með Regners Vidende. Bel er her endnu 

den Vanſkelighed, at hun ei kunde have faldet paa 

at gisre Sigurd til fin Fader, hvis den alminde⸗ 

lige Mening fatte hans Levetid Aarhundreder tils 

form. Men bet forſtionnende Sagn Fan let have 

giort Stamfader til kiodelig Fader , ligeſom bet 

og kan have ladet Sigurd Snogoies Fodſel blive 

en Spaadom af Aslaug, iſtedet for at bet maaffee 

blot var denne. tilfældige :Dmftændigheð með Søns 

nens Die, der foranfedigede det hele Foregivende. 

Af de Vers, Sagaen indeholder, er Reg— 

ners Dodsſang det længfte og vigtigſte, den er tile 

lige fra Bartholins. Eið, ber ofte citerer famme - 
í fine Antiqvitates Dan. og veð Vorms Litte- 

ratura:runica, hvor den findes aftryft, bleven 

den bekiendteſte blandt alle oldnordiffeSange. Den * 
er udgivet með engelſt Dverfættelfe af: Johnſon 

Kisbenh. 1782. 111 S. i 8, með latin: Over⸗ 

fættelfe af Profesſor Sioborg í Lund 1802 77 6. 

"ig, begge Gange med Soter. Den findes over: 
„fat paa Danſt í Syvs Kampeviſer S. 402 og ber 
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drei Sandoigs Sange af bet eldſte Tidsrum S 

373 paa Tydſt i Graͤters nordiſche Blumen 1789 

S. 4; paa Franſk af Mallet i monumens dé 

la Mythologie. celtiqve, paa :StaliemE af á 

Graaberg be Hemſoͤe í saggioristorico su * 

scaldi S. 65 f. ja | 

Det er paa Grund af: árin Gangi a at det 

har foæret almindelig antaget, endſtiont mod de 
eddiſte Sanges Vidnesbyrd , at. det var Hedenol⸗ 

dens Troy Einherierne drak Miod af Fiendernes 

Hierneſtaller. Profesfor Finn Magnusſen har imid⸗ 

lertid viiſt i fit Skrift angaaende Fortællingen af 
nogle Steder i Osſians Digte S. 1314 ogſaa inde 

rykket i det Skandinaviſke Selſtabs Skrifter 1313; 

S. 323, at dette blot "grunder fig paa Misfors 

ſtaaelſe af Ordene ur biugvidom hausa o: af Ho⸗ 

veders frumme Træer eller BVerter, hvilket eſter 

Skaldernes fæðvanlige Omſkrivningsmaade ikke be⸗ 

tegner andet end Drikkehorn. 

Flere Lærde have ment, at Regner Lodbrok 

fels Havde forfatter denne Gang í Ormetaarnet, 

uden af tage Henſyn til, at det dog var langt ris 

meligere ; at. en Skald í dette fom í faa mange 

lignende Tilfælde havde digtet en Sang í Heltens 
Mavn, end af den døende Konge havde havt Lyſt 

til af improviſere mellem Slangerne, og be tile 
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fiædeværende Fiender Ebne:og Sicie til at forſtaae 

og mindes! hang Qoad. Desuden er. Sangens 

Alde "heel uvis. Bel kunde det tale for ſamme, 

at Saxo har kiendt en ſaadan Sang 9 B. S. 176, 

„og at dens Indhold er fan afvigende baade fra SØ 
gaens og Saxos Beretninger, af den ei fan være 

digtet efter disſe. Senden af De lardeſte ólæs 

dere, Conferenceraad Erichſen, Udgiveren af Kon⸗ 

geſpeilet og Gunlaug Ormſtungaſaga, har í en 

Mecenfiott í Kiebenh. Efterr. om færde. Sager 1756 

over: Mallets Mónumens de då mythologie 

celtiqve paaffaaet; at Sprog og Stil í dette Qvad 

iffe ſparede til De:andre gamle Sange, men rør 

bede en yngre Digter) þan anfører Udtrykket Haar- 
fagran Meyardreng Str, 19, fotm et Beviis 

paar at Sangen var yngre end Harald Haarfa⸗ 

get, og ifær Odda messa Str. 117 Spydenes 

Mesſe, form et Tegn paa af en Kriſten var dens 

Forfatter. ” Ifølge dette kunde vel Sangen henfar 

veð tilder ellevte eller tolbte Aarhundrede, til hvile 

fen Tid Digteren funde have benyttet flere nu sj 

fpunbøb Sagn. i hd " 

„Def er ovettfor í Anledning af. Bolfungafar 

ba FS s2bleven anfort; at RilFerpigen, der bleg danſk | 

Dronning under Navn af Aadlov, erindredes ends 

nu i Enden af bet fyttende Aarhundrede paa Spans 
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| garhede i Chriſtiansſands Stift, hvor. matt og. | 

havde en. Krakebek og ett Guldoig. Men bi have 

og bemarket, at disſe Sagn. fandfi ynligvis ere fer 

nere opfomne í Anledning af Regners Saga. Rege 

ners Minde lever endnu, paa, Bærserne... Blandt 
de af Svabo ſamlede ſarviſte væden: „ber beva⸗ 

Kr eg 

eet is Titel Flatr. Basar Taattur, et fil 

drer, hvorledes Regner, Kong Givert Rings Sou, 

draæbte Ormen. „Et andet farsiſt Hvað „ hvoraf 
hidtil fun et proſaiſt Udtog er kommet til Rise | 

benhavn, flutter fig til det S. 422 omtalte Eir 
gurds Quade, og fortæller om Aslaug, ſom kaldes 

Osla. Det gamle Sagn er her bleven iført ei 

noget nyere Dragt. Osla ſpommer til Land. í ett 

Kiſte opdrages af ett fattig Mand veð Navn ſtraa⸗ 
fa, ber behandler hende ilde, forði Dun var kisn⸗ 

nere end hans Datter. Landets Konge, der var 

bleven Enkemand, vilde ingen anden ægte end den, 

der kunde pasſe hans afdøde Dronnings SK læder. 

Det kan Osla, ſom derpaa bliver Dronning, og 

da man bebreidede hende hendes ringe Herkomſt, 

fremvifer hun bet Brev, hendes Moder. havde. 

lagt iKiſten, og da denne endnu var i Live, bliver 
erfiendt af hende. 

Sagabibliothek, 2 Bindi 29 
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Da i alle Haandfkrifter Regners Saga fina 

seð forenet með Bolfungafaga, og denne maae 

være ffrevet í Begyndelfen af det trettende Aarhun⸗ 

drede, er det rimeligt, at vor Saga er ikke meget 

ſenere forfattet Det: mærfelige Forſkiel mellem 

Aanden í begge Sagaer) der í den om Volſungerne 

berer tenere Præg af Oldtiden, end í Regners, fan 

forklares af de mange Skaldeqvad, der ledede Vols 

fungafagas Forfatter, imedens at ben, der vilde 

nedſkrive Regners Hiſtorie, mere maatte rette ſig 

efter proſaiſte Beretninger. 

! 

„Fragmentum ri 

* regibus Dano-Norvegicis ab Ivaro Vid- 

” fadme ad Haraldum Blaatand. 

Trykt í Langebeks Scriptores rerum Danicarum vol. a. 

| S. 266-286. | 

Fragmentet begynder med nogle korte Efterretnin⸗ 

ger om Uplands Kongerne fra Olaf Trætelgie ind⸗ 

til Olaf Geirftaðaalf, til hvis Soy Rognoald 

Thiodolfs Unglingatal blev digtet. 



” 

Fragmentum islandicum. 483 sið 

Derpaa følger ef andet Fragment, hvorlunde 

Regner Lodbrog vandt Thora, i Hi — 

Regners Saga citeres. 

Er følgende længere Brudſtykke —— om 

Regners Gonners Bedrifter, imedens Faderen (es 

vede, Regners Dad og Hevnen derover. J Det 

Hele er Foreftillingen overensftemmende með Mega 

ner Lodbrogs Saga, men har Dog enfelte -Afvigels 

før, og nagtet Den í Det Hele er Fortere, og har 

færre Vers, indeholder den dog et Par, der. ei fins 

des í Regners S Saga, deriblandt et hørende til Det 

af Sfalden Sighvat digtede Knytlingadrapa. 

Fragmentet gaaer videre end Regners Saga 

i Beretningerne om Regners Børn, veð at omtale 

Sigurd Snogoies Born indtil Gorm den Gamle og 

Knud Danaft, overensſtemmende med Begyndelſen 

af Jomsvikingaſaga (OL. Trygg. S. isl. Udg. 1 Ð. 

Sap. 71, 79). Derpaa anføres det ftore Slag, 

Regners Sønner tabte mod Seifer Arnulf, hvíl 

fet findes hos Adam af Bremen og í Thattr om 

Reifer Dtto (Ol. Trygg. 6. 1 D. K. 69. S. 69). 

Men færeget for dette Fragment er Efterretningen, 

at Sigurd Enogsie ſtulde være faldet í Bette Slag 

og at Delge Hvagfe bragte hang Banner og Baas 

ben til Aslaug, fom herom qvad et Vers. Styk—⸗ 

| 942 
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- Fet einber med at fortælle om Sigurd Hiort, om 
hvem ber ſtal have været en lang Gaga, og meða 
deler et næften ordret Udtog af bet femte Kapitel í 
Halfdan Svartes Saga om Sigurd Hiorts Dod. 

Disſe Fragmenter har Langebek afſkrevet af 

et forrevet Membran í den arnæmagnæanfEe Gams 

Ting, hvis Alder han fætter til Det fiortende Mars 
"Hundrede. Skriftet felv er neppe meget ældre, og 
"Fan iffe, ſom Langebek, dog ikkun tvivlende, fors 

moder, være ett Deel af Skioldungaſaga; thi dels 

angaae de for en Deel blot de norffe Kongeflægter ; 

dels rober den hele Tone et,fenere Udtog af fors 

ſtiellige Skribentere, forfattet, efterat allerede Bog⸗ 

ſtriveri var almindelig, og ikke ſaadanne Gienlyd 
af gamle Folkeſagn, fom Skioldungaſaga maat 
have indeholdt. | 

Sogubrot. 

Brudſthkket begynder midt i en Samtale mellem 

den ſoenſte Kong Ivar Vidfadme og hans Datter 

Aude. Den ſieglandſte Song Helge havde friet til 



| 
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hende, men Joar er derimod; og fordreier desaar⸗ 
ſag hendes Svar til Helge, ſom reiſer hiem med 

Afſlag; dog, da þang Broder Hrarek vilde beile til 

ben famme Aude, lader han fig bevæge til at kom⸗ 
me igien, for at tale Broderens Sag. Aude vilde 
ei giftes med Hrerek, men Ivar befaler det, og 

hun følger með Aelge, for at blive Hrereks Dron⸗ 

ning. IJ nogle Mar levede de Mygifte vel með 

hinanden, og havde eh treaarig Søn, ber hed Dar 
tald; ba Ivar landede for at forteiið.Sræret, at 

Aude havde fveget ham, og Helge var Barnets 

Fader, Hraärek troer det, uagtet Aude havde að: - 

varet Ham mod fin Fader, Da Helge fom hiem 

fra Gstog foreflaaer han, for at adſprede den tan⸗ 

fefulde Hrarek, et Tournerſpil; men denne tager 

iſtedetfor Tournerſtang et Spyd, og ſtikker dermed 
Helge til Dode. Neppe har Jgar ſpurgt dette, før 
han kommer med en Har, for af hævne dette Mid: 

dingsverk, dræber Hrarek, og vil bemagtige ſig 

Riget. Aude modte ham vel med en Har af Lan⸗ 

dets Folk, og bragte ham til at vige, men hun for⸗ 

fod Dog ſnart Landet með. fine Gfatte r og Íegte 

Tilflugt í Garderige, hvis Konge Radbiart hurt. 
ægtede. Ivar vil ogſaa angribe ham, men da 
han var landet með en mægtig Flaade så havde han 

en Drøm, ſom han bað fin Foſterfader Hord ude 
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tyde; denne fagde, den varslede ham Ondt. Der⸗ 
paa fulgte følgende Gamtale mellem Ibar paa Ski— 
bet og Hord paa Strandbredden: 

” Kongen: Kom nærmere og fiig din RE MR 
Hord: Der mot jeg ftande og herfra tale. 
Kongen: Hvo er hos Afer Halfdan ben Gnilbe 

Ivars Fader). 

Serd Han er hos Aſer. 
Balder, ſom alle 

Guder begrade, 

og dig ulig. 

Kongen: Bel taler du, kom nærmere og ryge 
dit rinder" 

Hord: Her mon jeg ſtande, vg herfra tale, 

Kongen: Hvo er hos Aſerne Harek (Præret). 
Hord: Han er Hauer, 

frygtſomſt blande” Ayer, 

dag mod dig. fiend ff. 

Kongen: Þvo er hos Aſer, Helge den Hvade, 
Hord“ Heimdal han er, | 

dummeſt blandt Afer, 

á "Dog mod dig frendfE. 

gt: Hvo mon da jeg for Afer — * 
Big Du mom være 

den værfte Fiende, 

en Midgardsorm. 
— 
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Kongen fvarede forbittret : ”figer du mig mítt 

Deb,. figer jeg dig, at du ei (al feve længe, thi 
„jeg fiender dig ſom Du ftaner, den ſtore Thusſe 

(thrudnathusfin). Kom til Midgaardsormen og 

lad og prøves.” Kongen. ſpraug op paa Skiaret, 

Hord ſtyrtede ned af Bierget, og derefter faae man 

ingen af Bem. Harald Hildetand, Audes st, 
blev Konge i Jvars Sted, og en mægtig Kriger, 

hvem. Trofdene: havde. giort faſt með Svardhug. 

En fior Lacun í Manuffriptet afbryder en. Epiſode 

om Hilde og Hildur, Kong Hildebrands Born. 

Derpaa fortælles, at Harald Hildetand fatte ſin 
Frende Óring til Konge over Upſal; dennes, Sør 
var Regner, Hildetands Barn vare Hrærek Slyn⸗ 

gebaand og Thrand den Gamle. Da Harald var 
bleven 150 Aar, og ei funde gane, bleve be Dan“ 
{fe fiede af ham, og vilde drebe ham i Babet; hatt 
ſagde, han vilde hellere døe Fongeligett 1 flag ud 

og lod Song Hring vide, han vilde holde et Slag 

með ham. PD ring famlede Folk fra Sverrig og 
veftre Gotland, erholdt og Hielp fra Norge, 2509 

Skibe udgiorde hans Magt; Harald drog fin Hær 
fammen fra Danmark og sfire Gothland, ogſaa 

fra Oſterriget, Kanugaard og Saxland, fif. hen 

Hielp, „Da Hæren. var ſamlet, funde man gang 
vaa Sfibe fra, Siælgnd til Skaane. Ravnene 
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blide bpregneðe pan en Mængde Kæmper og Skiold⸗ 
moet í begge Pære, hvoriblandt Stærfodder bert 

Gamte, Storberks Søn. Derpaa beſtrives Bra⸗ 

vallaſlaget felb, det berbmteſte ber var bleben hole 

det í Norden, hvilket endkes med at Harald Hilde⸗ 

tand bleb dræbe af Bruder finte egen — 
ig had: 

i 1. 1-30 FR - 
a 

ins 5 — D ba hi J 

—V SÍ i + ENES SER FE 

A tie! í befte Fragment robe en ſenere 
Oprindelſe. At man kunde lade Leirefonger ride 

Tournering/ forudfætter en Forglemmelſe af Old⸗ 

| tids Seder, der neppe kunde finde Sted for efter 

Det trettende Aarhundrede. S. 25 fi ses, at Bra⸗ 

voallaſlaget havde været bet þið af alle; fom Bet 
hedder i alle gamle Fraſagn (i ollum fornſö⸗ 

gum). S. 32: "bét er kundbart í alle gamle Fra⸗ 

fagn í "at de Folk, fom kaldtes Alfer, vare meget 

klonnere end andre Rorden” Man har villet fors 
Fare dette Sted omen Kong Alfs ſmukke Fami— 
Tier; dog faa maatte Der nof have faaet their Al- 

” finger, og ifte tat fölk er álfar er kalladift, 

Men at an fee de gode Alfer for en Art af Menne⸗ 

fer, viftt), iffe mindre end Citeringen af gamle 
Sagn en yngre Forfatter. Ogſaa Gfibeneð Tal 

rober den” ſeuere Oberdrivelſe. Paa. den anden 

Side findes í dette Stytte Spor af Elde. So, 
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uden Begyndelfen til en Fortælling om Kong Hil⸗ 
debrands Born S. 17, der er for meget Fragment 

til at-ttoget derom kunde ſiges, Dreier det ovrige 

fig om Svar Vidfadmes Treſthed og Bravallaſla⸗ 
gets Beftrivelfe, tvende ſaa mærkelige Minder, at 

de vel máatte forplante fig. De fremme i alt: det 
Vaſentlige godt overeens með den nordiſke Aand, 

thi ogſaa Ivars underfundige Politik er ikke for 

dyb for hine Tider. Nialsſaga fortaller Kap. 108, 

Hvorledes Valgard den” Graa med ikke mindre 

Tradſthed HE vakt Uenighed mellem fin Egns Hob⸗ 

dinge, at hans Søn, naar disſe havde odelagt 

U 
— 

hinanden, kunde vorde den magtigſte. Uagtet 

Sagaen ikke ſelb hav Vers, vidner dog den an⸗ 
førte Samtale mellem Ivar og Hord, Ber signe 

ſynligen er poetiſt, om at ældre Sange have lagt 

. til Grund for Beretningen. Vigtigere end De inde 

“ 

vortes Grunde for disſe Sagus Wgthed er Dog — 

Gar menligningen með andre gamle Beretninger, 

> Svar Bidfådme nævnes iffe af Garo, venteliger 
forði han kun fort Tid tégiereðe over Siæland, vg 

Caro vel ikkun nodigen omtalte den ſpenſte Konges : 

Seier. Snorre anfører hans Erobringer, og at de 

danſke og ſoenſte Konger nedſtamme fra hans Æg, 

(Onglingeſaga 45) hvilket lader formode, at Skiolde 
ungaſaga mane have fremſtilt hans Bedrifter, Her⸗ 

* 
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vararſaga beſtyrker dette ved at fortelle mere om 

Svar Vidſadme, (ſom der kaldes Vidfarne) hans 

Erobringer ſamt Bravallaſlaget, end der ſtaaer 

hos Snorre, og nu føler til S. 222 at dette ſiges 
i Kongeſagaerne. Desforuden omtales Ivars Slægt 

i den til Oluf Tryggeſens Saga isl. Udg. horende 

Jomsvikinga Thattr 70 Kap, S. 69, ſamt Langs 

feðgatal í Script. rer. Dan. vol. I. &, 5, og hans 

Ærobrínger i det islandſte Fragment. ſammeſteds 

"ol. 2, S. 267. Da imidlertid ingen af disſe Ste⸗ 

der de Kunſtgreb omtales, ved hvilfe Ivar vandt 

Leirekongernes Rige, bliver denne Fortællings Gyl⸗ 
dighed mindre bevislig, end den om Bravallas 

flaget. 

| S Denfeende til dette Slag findes vidtløftige 

Efterretninger hos Saxo i Begyndelſen af gde Bog, 

der noie ſtemme overeens med Sagaen. De mange 

foldige Navne paa Heltene, der bivaanede Sla— 

get, ere næften eens hos begge, ligeſaa Beſtrivel— 

fen over Slagets Gang, Starkodders, Vebiorgs, 

Urſinas eller Visnas Bedrifter, Vendeharens Vaa—⸗ 
ben, óg de norffe Bueſtytteres Indflydelſe (Suhms 

kritiſte Hiftior. 3 Ð. S. 356 f. 6. 372 f.) Til⸗ 

lige bærer Fremſtillingen hos Saro umisfiendeligen 

ftorre Præg af Wilde, Ligeſom han felv figer, at 

han følger den danffe Gang, Starkodder havde - 

'# 
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Sogubrot. | 4gt 

"Digtet om denne Kamp, og fot í Hukommelſen 

var bleven bevaret; vife og flere poetiſte Skildrin⸗ 

ger i det følgende, at Def var Sange han: havde 

benhttet. Desuden er hele Fortællingen hos Saxo 

mere mythiſt. Ikke blot, at han fader Ddin lære 

Harald Hyldetand at førte Heren í Svinefylke; 

Det var ogſaa Odin, og ei ſom Sagaen vil, Trol—⸗ 

dem, der giorde ham faft mod Svardhug. Det 

var fiden Odin, der í Brunes Skikkelſe opeggede 
de tvende Konger til den heftige Kamp, og midt í 

denne fafteðe Harald til: ordet. Sagaen har 

villet forflare dette naturligt, for at undgaae at 
tale om Odin, og faaer derved de ftore Urimeligs 

heder om den udlevede. Olding, der: blot for ikke 

at de Straadød vilde holde dette ftote Slag. J 
Henſeende til Haralds Slægt afviger Saxo aldes 

leg, da han gior en Halfdan til Haralds Fader og 

"til hans Efterfølger ført Skioldmoen Dethe, fiden 

Cyfterfønnen Olaf. Om de svrige Bedrifter Saxo 

tillægger Harald, vide Islanderne intet. SS Lande 

nama S. 323 regnes Rafn Heimſtes Slægt fra Has 

rald Hildetand. Einar Skaaleglam, Hakon Jarls 

Skald, har í et Vers, ſom findes i Snorres Edda 
under Jarlernes Kenningar, nævner Hildetand 

med Tilnaonet den Wilde. . 
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Tiden da Bravallaflaget holdtes fan nogens 

ledes beſtemmes efter Slagtleddene í Ynglinga ſa⸗ 

ga og Landnama; det ſynes at have ſtaaet, ſom 

Suhm angiver, i det ottende Aarhundredes forſte 

Halvdeel (735), hvilket og pasſer til Sigurd Rings 

Søns Regner Lodbrogs Levetid. 

En Saga om Gigurd ring, ber beffrey 

Bravallaſlaget, citeres í Herrauds og rev? Saga 

Sap. 8 S. 37. 

Sogubrot ſynes af være ett — ikke 

ælÍðre end det fiortende Aarhundrede, men i det 

Dele tro, af et Stykke af den gamle" Skioldun⸗ | 

gafaga. 

Den er udgivet af Yeringftiord i 4, 6 toch⸗ 

holm 1719, með ſvenſt Dverfættelfe. Beſtrivel⸗ 

fen om Bravallaſlaget er bleven ſarſkilt aftrykt í 
en Magiſterdisputats í Gripsvalde 1815 með las 

tinſt Oberſattelſe og nogle ubetydelige Noter af 

C. E. Norman. En aandrig Fordanſtning af 

Paſtor Grundtvig findes í hans Dannevirke í B. 
„49. Ivars Trædfihed har givet Stof til ben vak⸗ 

kre romantiſke Fortælling om Halfdans Sonner, 
der findes blandt Samſoes Skrifter forſte Deel. 

ER 
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Denne Saga indeholder flere Fortællinger, hvoraf 

enhver ſynes oprindeligen at have udgiort et ſelv⸗ 

ſtendigt Heelt, og derfor endnu í den fenere Ber 
- arbeiðelfeat have beholdt færfEilte DverfEvifter, men 
fam dog alle ere blevne forbundne með hinanden til 

at uðgiste en epiſt Enhed.” Vi ville færftilt ber 
tragte enhver af disſe Sagnkredſens Beftanddele, 
og efter :forteligen at have angivet dens Indhold, 

tilfeie Bemærfninger om ſammes Paalidelighed. 

; 3 %- 

SFrodes Thattr. *) 

Kap. 1— 4. 

Kong Frode i Danmark havde dræbt fin Broder 

Halfdan, men dennes ſmaae Sønner, Hroar og 
Helge; "vare af deres Formynder Meigin blevne 
bragte. til den gamle Vifil, der ſtiulte dem under 

Thattr falde Islanderne enhver Fortere Fortæls 
— Ting, ftundom og en fængere, naar den betragtes 

ſom Brudſtykle af et flørre Heelt. 
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BUN line paa fin Øe, hvilken Frode, efter at 

have underlagt fig hele Danmark, forgieves fod | 

giennemføge flere Gange. . Da Hroar blev 12 og 

og Helge 10 Aar, ginge de indhyllede i Geddeſtind 

til. Karl Savar, Ber havde ægtet Gigny - deres 

Syſter. J hang Gaard levede de ufiendte , ſom 

" fattige Drenge pan tredie Mar. Da indbød Frode 
Jarlen til er. Gilde,… Drengene løbe med: i Det tals 
rige Følge, og báre fig ad ſom tosſede; men da 
Dætten faldt af den ene , fiendte Safteren ham, 

og fang et Vers om Skioldungattens haarde Skieb⸗ 
ne. Frode havde fadet en Bela (Epangvinde) 

fomme til Gildet, ber ffulde fige, hvor Halfdans 

Sønner vare, Hun er nær ved at røbe dem, da 
en Guldring fra Signy bringer hende til Tauss 

hed. Frodes Trudfler nøde hende vel atter til af 

tale noget, men derpaa ladér hun fig falde ned af 

Troldſtolen. J bet Drengene forſtrækkede lobe 

ud af Salen, kiendte Reigin dem, og ſlukkede 

alle Lys, ſaa Frode blev hindret fra ſtrax at fætte 

efter dem. Gildet begyndte igien og Reigin fore 

geðe for at alle beruſedes. Han gif derpaa ud af | 

opfsge Brodrene, og idet fan, fot iffe at fvigte 

ben Ed, han havde fooret Frode, brugte tvetydige 

Attringer, ledede han dem ni af be indebrændte 

Frode. 
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Det maae ei undre 08, at denne Fortælling 
har ligeſaavel fom de følgende et eventyrligt Anſtrog/ 

thi fun dette funde bevare Begivenhedernes Erin 

dring. Mindet om Hverdagshændelfer forplante 

iffe langt, Hovedindholdet af disſe Kapitler er en í 

Det gamle Norden iffe ufæðvanlig Tildragelſe med 

forfulgte Kongeſonner, hvem Det lykkedes at hevne 

fig paa deres Faders Morder. Dette Wmne, dér 

í fig ſelv maatte væffe Menneffenes Deeltagelſe, 

blev end merkeligere ved Kongeſonnernes Farer, 

ſamt deres Forhold til den gifte Syſter; og bet 

funde faa meget des fnarere blive erindret, ba det 

angik Leirekongerne, og var knyttet til det endnu | 

naunfundigere Gagn om Helges paafslgende Skieb⸗ 

te. Troldomskunſters Indblanding í Begivenhes 

derne er aldeles efter den nordiſke Oldtids Seder. 

Til den Spaaqpinde, der beſoger Frode, findes 

Sideſiykker i Erik Rødes Saga, i Frithiofs Saga 

Kap: 5, Orvarods Saga K. 3, og i mangfoldige 

Gagaer ſpille troldtyndige Koner em eller anden 

Rolle. 

Udftillige Talemaader røbe vel Sagnffrives 
rens fenere Alder f. Er. at vifimda-men og galdre— 

men bruges for forspair og seid men; at Peres 

formularer kaldes Oldtidsſange Kap. 15 at det 

hedder om Signe Kap. 3 af hun blev fyg af Ov⸗ 

FA 

Ææ 
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nens Rog, uagtet Ovne forſt en Tid fatig efter 

Kriſtendommens Indforelſe kom í Brug í Dan⸗ 

mark. Affſnittet enber með en rimet Sentents, 

vid man iffe finder i be ældre Sagaer. | 

I Derimod beſtyrkes Sagnets Elde ved rota 

—— et Ovad, der hoiſt rimeligen er digtet 

før Kriſtendommens Indforelſe, og fóm nævner 
rolf Helges Son, ſom Halfdans Sønnefsn%). 

End ſikkrere Beviſer hentes fra Garo, for í Bes 
gyndelſen af fyvende Bog lader Frode den Femte 
hast. 
hed — 

9 Skaldeqvadet findes aftrykt i Thorlacii ſpec. V. 

antiqv. boreal. Ikkun ſaameget, ovenfor et ans 
ført, fan ſluttes deraf. Thi naar Suhm i kritiſt 

„iff. 2. OD. G, 215 figer, at ber fortælles. at 

Hrolf indebrændte Frode for at hevne Halfdan, 

grunder Bette fig paa en urigtig Fortolkning af 

Sangens B. 163:164, hvilken endog: følges í ben - 
danffe Overfættelfe, ber er vebfsiet Thorlacii Ud⸗ 

gave. Da Leſemaaden with ei giver nogen Me⸗ 

ning, er nith eller nid ben læmpeligfte Foranz 
bring, og Gtebet hedder ba: Yrfas Son og Bros 

der, Halſdans Glægtning, ſtal hævne Frode, nem: - 
lig páa ben, Gangen fremftiller fom hans Bane=- 
mand, Søfongen Myfing. De tvende Vettinder - 

ſpaae førft Frodes Undergang, ſiden Straffen 

cver hans Banemænd, og ende med ben mægtige 

Hrolf. Heraf følger tillige, at Grottefangen tila. 

lægger denne Frode et — — end Sa⸗ 
Garn, 
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dræbe fin Broder, og efterfiræbe dennes to unge 

"Sønner, hvilfe bleve af deres Opdrager ſtiulte uns 

Ber Hundenavne, og fidennæften robeðe af en Spaa⸗ 

fvinde, ber dog efter at have modtaget Guld Ía, 

der fig falde neð fom dod af fin Troldſtol og der⸗ 

veð giver Drengene Tid til at undfomme, og fore 

efter veð Foſterfaderens Regnos Hielp at indebrænde 

Frode. Ensheden baade af den hele Situation og 

de enkelte maleriſte Trek, Frodes og Regnos el—⸗ 
fer Reigins Navne, viſe, at Sagnet. er Det fanns 

me, og at altſaa Sagnfkriveren, der iffe fan have 
Eiendt Garo, har fulgt faadanne Gagn, Der í 

bet tolvte Aarhundrede våre blevne anfete for ælde 

gamle. Men faa ftor Overensſtenmelſen er i Ud⸗ 
malingen af be enkelte Træf, fan forffiellig er Bes 

foarelfen paa Sporgsmaalet, til hvilken Frode 

eller þyilfen Tid disſe Begivenheder ffulde henfo⸗ 

res. Sagaen gior Frode til rolf Krages Fate 

faders: Broder.” Saxo vil, at det. ffal have ve⸗ 

ret en Frode den Femte, Der ifølge hans Didsreg⸗ | 

ning levede længe efter: Hrolf, og Grottefangeng 

Kortale:gisr bennt Hrolfs AÆtmand til Frode den 

Fredegode, Der ſtulde hade været: famtiðig með 

Auguſt, men lader ham derhos omkomme pad en ane | 

den Maade. Svend Aagefen lader Helges Fader 

Sagabibliothek, 2 Bind. á Fi | 
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Halfdan dræbe fin Broder Frode (Langebet script“ 

vol. 4 p. 44.) Det vilde være. forgieveð at prøve 

paa at forene disſe Moðfigelfer. Da imidlertid 
KForfatteren af Fortalen til Grotteſangen uden Tvivl 

blot har giort denne Frode til den Fredegode, fordi 

det var den Beromteſte af Navnet, eg til ſamti— 

dig med Auguſt, fordi man mente, at der, da Kri⸗ 

ſtus blev født, havde været dyb Fred over den hele 

Verden; da felv Saro anfører: blandt Roes og 

Helges nærmefte Forgængere paa Leiretronen en 

Frode og en Halfdan, men om hvem han í øvrigt 

fortæller noget ganffe andet; ſynes en Frodes ges 

nealogiſte Forbindelfe med Helge at kunne antages 

fom temmelig fiffere, forði det er er Punkt, hvori 

de forfEiellige Beretninger fremme overeens. 

Ut endnu flere Gagn have været i Omlob 

om denne Frode fan fees baade af det, Suhm i 
fin frítiffe Hiftorie 2 D. S. 237 anfører af Arns 

grims Gupplementer, og af Sagaen felv, dér for: 

tæller hvorlunde Hroars og Helges Moder: Sigrid 

lod fig indebrænde með. Kong Frode, uden at hen⸗ 

des Navn før var nævnets: hvilket antyder, at a⸗ 

ſtilligt maae vare udeladt. og 

Nogle Berð ere indſtroede i —5 men 

de ere for faae, til at man kunde ſlutte noget af 
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dem, De funne ligeſaa godt være fra det fiortende 

„ fom. fra det tiende Aarhundrede. 

Hroars og Helges Thattr. 

Kap. 5— 17. 

nn 

Den krigeriſte Helge friede til Saxlands fiolte 

Dronning Dlufa, der veð Lift beffiæmmede ham. 
Til Giengield overrumplede han hende, og tvang. 

hende til í nogen Tid at vorde fin Krille. Olufa 

fødte en Datter, ſom hun af Had faldte með Tær 
venavnet Drífa, og behandlede fom Slavinde. Ef 

ter ſexten Wars Forløb indtages. Helge i hendeð 

Skionhed, ſnapper hende hemmelig bort, og uden at 

vide hendes Herkomſt, tager hende til Æfgte. Olufa 

formodede, hvo Bortforeren var, og fane fun deri 

eu ny Fornarmelſe. | 
Helges Broðer Hroar, Ber imedens Havde 

ægtet, Ogn, en Datter af Nordre, Konge í Mor, 

thumberland, beføgte nu fin Broder, og afftoð 
ham, fom den fiæffefte, „bet danſte Rige, imod at 

erholde en Ring, der. var det bedfte Klenodie af 
"deres Arvegods. Denne Ming affraaeðe ogſaa 

— 
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Soſterſonnen Hrock; da Hroar ei vilde give ham 
den, bad Hrock blot om at ſee den, men neppe 
havde han faaet den i Haand, for han fra Skibet 
kaſtede den ud i Havet. Til Straf lod Hroar ham 

lemfæfte paa Fodderne, then han ſamlede Dog en 

Her, og dræbte Hroar. Ogn faldte Helge til 

Hielp, ſom fanger Hrock, og lemlæfter ham baade 

pan Arme og Been. Da ſiden Hroars Son Age 
nar blev 12 Mar gammel, dykkede han ned, hvor 
Ringen var udfafter, og fandt den, Agnar uds 

førte fiden mange Bedrifter, og hans Navn fores 

kommer tidt i de gamle Gagn. É 

Medens Helge var borte fra Danmarf, kom 

Olufa did, og aabenbareðe alt for Yrfa, ſom fulgte 

hiem med Moderen, og fiden ægtede den ſpenſke 

Kong Adils. Helge var længe førginodig over 

VYrſa. En Juleaften hører han i fin Seng; at 

noget klagede fig uden for hans Dar i Stormen., 

Det tyktes ham ufongeligt ikke at hielpe bent Usle. 

„Dar opluffer Doren, og lader en elendig Skab— 

ning komme ind. Kongen fagde ; den kunde ſbobe 

fig ind i Hoet, Halmen og Biorneſkindet; men 

den beder om at maatte hvile hos hati, dens Liv 

beroede derpad. Læg dig då, ſiger Kongen, veð . 

Gengeftoffert i dine Klæder. Om lidt fer oe 
derhen; og síner en deilig Qvinde í Silkekiortel. 
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Morgenen derpaa figer hun til Kongen, at þan 

om et Har fulde í fit Baadehuus vente paa fit ÅR 

Barn, hvis ei, vilde han undgielde det, "Kongen 

fænfte ei videre derpaa, Tre Aar efter kom tren⸗ 

de Mænd til Kongens Sovehuus ved Midienat, og - 
bragte ham fin Datter, den lille Skulde. Elle⸗ 
konen fane Kongen aldrig ſiden, men da hart reifte 

til Sverrig, for at beſoge Yrſa, blev han overs 
rumplet af Kong Adilſes Berfærfer og dræbt; dem 

fooer derfor Yrſa dødelige Fiendſtab. 

! 
— 

Helges Forhold til Yrſa var ett fan forbaus 

ſende Begivenhed, af den maatte bande længe blive 

erindret, og mangfoldigen udſmykket. Grottefans 

gen Falder Hrolf Yrfas Son og Broder. Gnorre 

fortæller i Yaglingaſaga Kap. 32733; at Yrſa blev 
røvet fra Garland af Kong Adils í Sverrig, Der 

giorde hende til fin Dronning; at Helge fiden fore 

jog Adils og bortforte Yrfa, med hvem han avlede 

rolf, at efter tre Mars Forlob Saxlands Dron⸗ 

ning Olufa fom til Danmark, og aabenbarede 

Yrfa fin Herkomſt, ſom derpaa, igien drog tilbage 

„til Adils. Efter denne Sremftilling ev Olufa uſtkhl⸗ 

dig í hvad der ſtete; efter Sagaen ſynes det at 

være af gammelt Dad til Delge, at hun forft efter 

- 

Å 
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flere Aars Forløb aabenbarer ham Sandheden. 
Caro derimod, hvem Forfatteren af den faafaldte 

Erif af Pommerens Kronike (Langebek fcript. 1. 

ne | 

" p. 151) følger, falder Ofufa i fin anden Bog Thor 

ta, og fader hende være en Pige fra den lille Øe 

Thors, fóm af Harme over at være blevet vóldtar 

„ get af Delge, foranftaltede det felv, at hendes 

Datter blev Bienftand for Kongens Elffov.  Garo 

ſynes ei ret at have viðft noget om denne Chora, 

thi han omtaler hende blot í almindelige Udtryk, 

og af han lader hende bo paa Thorø, er ſandſyn⸗ 
ligviis blot for Navnelighedens Skyld. At man 

tilffrev en Moder fad unaturlig en Heonelyſt er 
maaſtee foranfediget ved, at Yrfa i den ſenere Tid 
fun blev brugt form Tævenavn, og ſyntes derfor at 

røbe et bittert Had hos den Moder, der kunde ville 

give fit Garn et ſaadant Navn. Situpleſt er Bors 
tællingen hos Enorro, der uden Toiol her har 

fulgt den, Skioldungaſaga, han Fort efter citerer, 

Men flulde end Fortællingen i vor Saga være ble⸗ 

ven udſmykket, er det vift iffe (Feet af den, Der 

nedffrev der Hele ; thi dette Stykkes hele Tone er 
for oldnordiſt, for ulig det fjortende Aarhundrede 

egne ſmagloſe Foſtre til ikke at være fra en ældre 
Tidsalder, 
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Paalideligheden af hvad der berettes om 
Hroar, mane allene bero paa Sagaen, thi bet her 

fortalte forefommer ikke andre Steder,” ligefaa 
lidt fom Sønnen Agnar, hvis Navn dog-ffulde 
have været vidt berømt, bliver nogenfteðð nævnet. 

med mindre derved fulde figtes enten til den Ag— 

nar; Saro nævner i anden Bog, fom Beiler til 

Hrolfs Syſter, eller til den Kong Agnar, Torſk⸗ 

firdingafaga omtaler, men ſom begge tillægges en 
anden Herkomſt. Navnet Nordre forefommer ele 

lers iffe, og ſynes mistænkeligt, ifær for en Konge 

i Northumberland. Saxo fortæller blot om Hele ; 

ges Broder Moe, at han byggede Roeskilde og les 

vede roligt, hvilfet allerede laae í Navnet, For⸗ 

tællingen om Skuldes Fodſel er en vaffer Mythe 

af norðifft Malm, den. letteſte Maade, hvorpaa 

man funde forflare fig. denne Kongedatters Ond⸗ 

ſtab. Hendes Ravn pegede hen paa een, der en⸗ 

ten var undfanget i Brøde, eller hvis Kaðfel var 

en Gield der fEulde fræves. — Mythens poetiſke 
Værd har Hhlenſchager lært os at paaffisnne, í 

det han tillige í fin Hroars Saga har giver Ro 

Erſtatning for Sagas Forglemmelfe, ved at frem⸗ 

ftille ham fom det. elffelige Ideal af en fredſel 

Drot i det gamle Norden. 
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" Gbipdagerð Thattr. 
Kap. 18 —23. ; 

— — — 

Hrſas Had til Adilſes Bærfærter gist Over⸗ 

gangen fil Fortællingen om Svipdager, en rig 
Bondes Søn í Sverrig, der red til Adilſes Gaard, 

"Blev fornærmet af. dennes Bærfærfer, og dræbte 

nogle af dem, Kongen vilde have ſtraffet ham, 

men VYrſa tog ham i Korfvar. Adils jager de ob⸗ 
rige Bærfærfer bort, de angribe Landet, og ned⸗ 

lægges efter en farlig Kamp af Svipdager, hvem 

hans Brodre yde den Hielp, Adils troløs havde 
lovet ham. Svipdager, fortørnet over at Adils 

ei var kommet ham til Hielp, forlader Sverrig, 

for at drage til den beromte Hrolf. Derved fors 

flyttes Scenen igien til Leire, og det berettes vides 

loftigen, hvorlunde Svipdager blev modtaget af 

Hrolfs Bærfærfer, ſamt hvordan Hrolf fif Hiart⸗ 

var til at erkiende ſig for Overkonge, ved at bringe 

ham til at holde fit Sværd, medens að fþændte 

fit Bælte. 

Om denne Svipdager laſes ellers intet, uden 
at han var en af Hrolfs Kæmper, og der var hele 
ler íffe at vente, at en enfelt Kempers Erindring 

kunde vedligeholde fig, uden forſaavidt den var noie 
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knyttet til vigtigere Minder. Fortællingen har 

vel iffe noget i fig Klo utroligt, mett heller intet 

farafteriftilEt for Nordens Oldtid, ſom funde hins 

dre og fra af antage den at være en ſenere Sagn⸗ 

ſtrivers Paafund. Manden, hvorpaa Hrolf gist: 

Hiartvar ſtatſtyldig, ſynes et Slags Qovtræfferi, 

hvortil Ber sel kunde findes Gibeftyffer ved Lov⸗ 
bierget pan Althinget i Island, men fom hoerken 

pasſede með Hedenoldens eller Hrolfs Karakteer; 

med mindre man vilde forklare Handlingen ſom 
den mildeſte Maade, paa hyilfen Hrolf kunde bringe 

fin Svoger til Underdanighed. At Kong Adils 

ſidder paa Guldſtol, at Svipdager kommer ridens 

de til hang Kongsgaard, at Porten paa Planke⸗ 
værket omfring den var tilſperret, pasſer iffe med 

Oldtidens Skik; ligefonr og pliktuga og andre 
he Ord vidne om, at Fortællingens nærværende 

Form ei fan være gammel, 

Thattr om Bodvar Biarke og Brødre, 

Kap. 24— 32, 
— — 

Sting, Konge í Opdalen, giftede- fig með 

vit Finnekongens Datter. Hun blev forelſtet í 
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fin Gtisfon Biorn, og da denne gav hende en Find 

hefi, flog hun ham með en Ulvehandfke og forvand⸗ 

lede ham derved til en Hoidbiorn. Hver Nat blev 

ban Dog Menneſke igien, og fif ſaaledes Bera fin 

- forðum Elſkte til ſig i ſin Hule. Efter at have 

forudſagt hende, hvorledes det vilde gane ham; 

hvad hans Børn frulde hedde, og hvorledes hun 

felv fEulde vogre fig for Dronningen, bliver hart 

vevet ihiel af fin Faders Jagt, - Bera beder Kone 

gen, om hvad der Íaae under Dyrets venſtre Bov; 

det var Biorns Ring; men den mistænfelige 

Dronning tvinger hende til at sæde af Biorne—⸗ 

figdet. Hun fpifer den forſte Mundfuld, ſynker 
en Smule af den: anden, og nægter at ville ſpiſe 

den tredie. - Følgen blev, at hun fødte Trillinger, 

hvoraf den ene, Elgfrode, var halv Menneffe og 

halv Elsdyr, den anden Thorer: Hundsfot havde 

Hundefsdder, den freðie Bodvar Biarke var vel— 

ffabt. Saaſnart de to ældfte bleve voxne, gif de 
til Faderens Hule, for at hente fig Vaaben, men 

iffun de Stykker, Faderen havde beftemt enhver 

af dem, formaaeðe de at rive løg fra Bierget. 

Elgfrode blev en Røver. Thorer vandrer til Goth» 

land, hvor det var Skik, at den ffulde blive Konge, 

der funde udfylde. Kongeftolen; Thorer befandtes 

dertil dygtig og blev Konge. Biarke blev hiemme , 

i 
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hos Moderen, og tænfte paa at hævne fin Fader, 

den gamle Konge fif alting at vide, og Biarke 

puttede Dronningen í en Sak, og pinte hende til 

Døde; derpaa blev han Konge efter Farfaderen, 

men forlod fnart fit Rige, for af drage til Hrolfs 

Dof. 

Denne Fortælling vifer fig at være et blot 

Jventyr fra Begyndelfe til Ende. Naar undta— 

ges den endnu neftervetteligere Bodvar Biarkes 
Saga, omtales intet andet Sted noget af alt dette 
om Biarfes Ungdom , uagtet at Sagnene ofte 

nævne ham ved Hrolfs Side. Men vel fortælles 

der noget om Biarkes Bedrift ved Hrolfs Død, 
Der funde foranledige; at man tillagde ham Bior⸗ 

nenatur , hoilket after kunde bringe den til Mide 

delalderens fremmede Romaner vante Smag til at 

anbringe noget om Forherelfer og onde Stiomødre, 

At der ſtal have været en ftor Saga om Thorer 

Hundsfot (Kap. 29) og en forfere Fortælling om 

Elgfrode (Kap. 52) vifer fun, at flere have bes 
handlet famme Zabel. Til Prøverne paa Stilens 

Nyhed i denne Thattr horer ifær der Udtryk af 

Biarke, at han vil tage Dronningen í Skrifte (ad 
eg setie henne nockrar skripter fyrer vora 

hond.) | | — 
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Hialtes Thattr. 
Kap. 33 — 37, 

Paa Veien til Hrolfs Gaard blev Biarke vel 
modtaget af et Par fattige Folk, der bade ham 

hielpe deres Gen Hott, fom havde fin Gang iKongs⸗ 

gaarden, og pan hvem Hofmandene pleiede til Tids⸗ 

fordriv at kaſte deres afvilfede Been. Da Biarfe 

var kommen til Leire, og gif ind i Det tomme Gieſte⸗ | 

fal, faae han noget bevæge fig midt í en ſtor Been⸗ 

dynger, det var Hott, ſom der vilde danne fig en 

Skioldborg. Biarke træffer den ffiælvende Dreng 

op fra fit Tilflugtsſted, for at fætte ham ved fin 
Side, og da en af Hoffinderne vilde Fafte en Knog⸗ 

gel paa ham; gav Biarfe ham den faa vældigen 

"tilbage; at det blev. hans Dod. Siden dræbte 

Biarfe en for Biorn, ber havde været Alles 

Efræf, og gav Hialte af dens Blod at drikke, 

hvorefter den frygtfomme Dreng blev faa uforfærs 

det, af han iffe mindre end. Biarke furðe mod⸗ 

fætre fig Hrolfs Berſerkers Overmod, og erholdt 

— af beg Hugprude. 

— 

Denne Fortælling, der indeholder. faa meget 
eiendommeligt, og intet fom jo godt fremmer overs 
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„etið med det gamle Nerdens Sæder lige indtil Beens 
fafiningen ved Kongens Bord, Der efter Knuds 

Vitherlagsret endnu í feneve Tid var í Gang, fine; 

des í alle fine væfentlige Omfrændigheder hos Saxo 

—6 30231, fan altfaa betragtes fom et gama“ 

melt og troværdigt Gagn. - At man ved at ſpiſe 
visſe Dyrs Hierter kunde tilegne fig deres Egenſka⸗ 

ber, var eu ða og meget udbredt Dvertro?). 

Thottr om Hrolfs Færd til Sverri, 
Kap. 38 — 46. 

— — — 

Briarke ægger Hrolf til at drage til Sverrig i: 

for at hente fin Fadrenearv fra Den.troldomfyndige 

Adils. Hrolf veifer með fine 12 Kæmper og 100 

Mænd, men paa en Bondes, Hranes Raad, der 

ved Trylleri havde forfsgt hans Folks Haardfor⸗ 

hed, lader han fit Følge paa de tolv nær blive til⸗ 

bage. Da de vare fomne til Adils, forlangte. 
Sodipdager Leide for Hrolf og hans 12 Mænd, Adils 

giver det, men Bevabnede ſprang frem bag Tapes. 

ferne og angrebe Drolf , dog fun for fnart felo ae, 

blive nedhugne. Adils byder Fred, men fader for⸗ 

+) Solfungafaga Sap, 28, Ynglingalaga Kap. 386 
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flænge Ilden midt í Drikkeſtuen, ſaa at Hrolf blev. 

indefluttet. af den; hans Folk fufteðe Sfioldene, i is 

Ilden og de ſprang alle ober. Yrſa tog vel mod 

Hrolf, advarede ham mod Adilſes Troldom, og 

førte Viggo til hans Tjeneſte, der gav Hrolf Til 

Navnet Krage, fordi han var faa fmal af Anfigt, 

og da han havde modtaget en Guldring af Kongen, 

fvor han at vilde hævne hans Død. Om Natten 
"Blev Drolf angrebet af en forhexet Orne, ſom Dune 

den Gram forjog, fiðen af Adilfes Bær. J bet 

rolf anrettede Blodbad í famme, fløi hans Kall y 
hen, og dræbte alle Kong Adilſes Falke, kom ber 

paa tilbage, og fatte fig Eneifende paa Hrolfs Skul- 

Dre. Prfa fagðe nu til rolf, at Adils famlede 

Folk fra hele Gverrig , han maatte fremhaſte fin 

Meife, og gav ham et Solvhorn fuldt af Adilſes 

j Guldringe, deriblandt den berømte Sviagris. 

Da Hrolf red fra Upſal og kom til Fyrisvold, faae 

han en Guldring paa Veien der klapprede under 

Heſtefodder. Du larmer ſaa, ſagde han, fordi 

du ligger ene, han kaſtede en anden til den. "Det 

ſtal fige8, vedblev ban, at jeg ikke vil tage Guld 

op, ftiont det ligger paa alfar Bei, og ingen af 

vore Folk .maae finte fig, véd at tage hvad her er 

Eaftet”, J det famme hørte de Lurernes Lyd, thi 

Adils kom efter me en ftor Her. Da tog Hrolf 
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Mingene , og faaede dem paa Fyrisvol, ſaa Veien 

gloede fom Guild. De Svenſte fyrunge af Heſtene 

uagtet Adilſes Bebreidelfer, for at famle disfe 

Skatte, Adils vedblev at forfølge. Hrolf, men 

da denne ogfaa kaſtede Sviagris, boiede fig dog ogs 

faar Adils for at tage den op; hvorpaa Hrolf vendte 

fia, fígende: nu bar jeg nedboiet den mægtigfte 

Gvenffe, og afhug hans Bagdeel. Paa Tilbages 

veien finder rolf Hrane igien, Der fager Vel imod 

ham, og tilbyder ham gode Vagben, men da Hrolf 

iffe vil modtage dem, bliver han vred, og vil ins 

tet gide dem. ; Da de vare fomne bort, faldt det 

Bem ind, at Hrane funde have været den gamle 

Odin, thi han var gensiet; De fortryde nu, at 

have giort ham vred og vende hurtigt om, men 
baade Hrane og hans Gaard vare forfoundne. 

rolf trøftede fig með at Skiebnen raadede for 

Seier og iffe hin onde Aand. 

: Denne æventyrlige Fortælling angaaer et af 

den nordiffe Hiſtories allerældfte Gagn. Snorre 

figer í Ynglingafaga Kap 33, at Der í Skioldun⸗ 

'gafaga er en lang Fortælling om Slaget mellem > 

Adils og Kong Ale paa Bænerifen, famt hvor⸗ 
lunde Hrolf Krake fom til Upſal, og faagde Guld 
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paa Fyrisvol. Saxo 2 B. S. 29-30, fortæller 
Hrolfs ſvenſte Reiſe uden al mythiſt Indledning, 

"omen omtaler Atisles Svig, Yrſas Gaomildhed, 

Springet over Ilden, Guldet, ber blev ſtroet 

paa Fyrisvol, og Atisle der boiede ſig for at tage 

en Guldkiede op; fort efter anfører han og Vig⸗ | 

gos Samtale með rolf, men forflarer Tilnavs 

"net af Krage, en lang Stang, hvilket og er vis 
"meligere, og iffe, fom Fólænberne fynes at giste, 

af Fuglen Krage. At Kragen derfor ſtulde kal⸗ 

deg de Danffes Konger, budlung dana, ſom et 

Papirshaandſtrift af Edda beretter,” og Barthos 

lin har anført Antiqvit. Dan 3, 3 er meget uvift, 

Det funde og figte til en Kong Hener. "Snorres 

Edda (under Kenningar Gulds og í Mefenii Udg. 
653 og 64 Dæmefaga) fortæller Tildragelſen med 

"Viggo næften ovdret fom i Sagaen, dog faa at 

Scenen í Edda. ligefom hos Garo forlægges. tig 

Leire. J Haandftriftet foies til, at dette Træt 
ev meget omtalt (miok fært i frafögn). Toget til 

Sverrig bringer Edda ligeſom Sfioldungafaga i 

Gorbindelſe med Slaget paa Bænerfsen, lader 
Hrolf fenbe Adils fine 12 Kæmper til Dielp, og 
Da denne nægter dem deres Belanning, Hrolf drage 
í deres Følge til Upſal. Af Reiſen udhæves be 
ſamme Træf; ſom boð Saxo með nogle ſmaae For⸗ 
— 
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elligheder. Men det ſikkreſte Bevis for, at dette 

Gagn har været viðr beromt, er, hvað Edda tila 

foier; at Guldet ſiden hos Digterne blev faldet 

Fyrisbolds Sød og Krafes Frugt. Til Bevis ans 

føres et Vers af Eyvind Skaldaſpilder om Dagen 

É Adelſteen, og et andet af Thiodolf, uden Siv 

den. Hvinverſte, Harald Haarfagers Skald. 

* 

Thattr om Hrolfs og Kompers Fald. 

Bo Kap. 47 — 52. 

2 Í 

Skulde ophidſer Hiartvar til at overrimple 
Hrolf, hvis Lykke hun forfiffrer at være forfvuma 2 9 

den. Mod Julen droge de til Leire, og hemmeli⸗ 

gen fulgte dem en ſtor Þær, hooriblandt Alfer, 

Norner og mange Uhyrer. Om Natten gager 

Hialte ud til fin Frille, og mærfer nu Uraad i 

Hiartvars Leir, han fpringer op, ſporger Frillen, 
hvad hun fyntes bedſt om, en firſindstyveaarig 

Gubbe eller tvende. fo og tyve Aars Karle; da hun 
foretrak de fidfte, figer han: bet ſtal du undgielde 

din Hore, og afbider hendes Neſe. »Du hands 

lede ubilligt imod mig" ſagde hun. … Ikke fan 

Sagabibliothek, 2Bind, á 
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mat tænfe paa Mt", foardde Hialte, iler til 
Kongsgaarden, og med mange Ord vakker Hrolf 

og hans Kamper. Hrolf væbner fig, men vil forſt 

drikke i Gammen med ſine Venner, før han begyn | 

der Kampen, í Derpaa ilte de ud, og der blev fort 
Mandfald. Foran Hrolfs Hær gif en ſtor Biorn, 

„Ber dræbte flere, end” fem df hans: Kæmper ,. men 

Bliarke faaes ingenſteds. Hialte lober tilbage til 

| bang Huus, og ægger ham til at fomme Biarke 

fvarer, i det han opregner fine Bedrifter, at han 

vift nok vilde hielpe Hrolf, men at Hialtes Iver 

var ei til Kongens Gagn. Da Biarke fom í Stri⸗ 

den forfoandt Bistnen, og Skulde, der længe havde 
fat paa fin Seidſtol, funde nu begynde fine Suns 
fer. Det blev morkt form om Midnat, en Galt 

fior fóm en Treaars Tyr dræbte Hrolfs Mætid. 
Men be af Hiartvars Folk, ſom bleve ſonderhug⸗ 

ne, ſyntes igien at reife ſig. Hialte og Biarke 
opmuntrede hverandre under Kampen. Hialte mær: - 

fede, de Fulde giefte Valhal inden Aften, og 

Biarke ønffede af kunne blandt Fiendens Skarer 

finde den fule Odin, han vilde kryſte ham ſom em 
Muus: Hrolf faldt og alle hans Mænd; thi bet 
Dar naturligt, figer Meſter Galeruð (Galterng), 

af mennefEelig Kraft ei funde beftaae mod denne 

Dievelsmagt, uden Guds Miſkundhed kom til 

% 
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Hielp, ogadette enéy ſagde Meſteren, hindrede 

Hrolfs Seier, at du ikke havde Kundſtab om din 

Skaber.Miartvar og hang Folk fulde, og kun 

Skulde og nogle Niddinger bleve tilbage, form ſiy⸗ 

rede Hrolfs Rige en kort Tid, indtil, ſom der for⸗ 

tælles í Frodethattr, Elgfrode og Thorer Hunde⸗ 

fod med Dronning VYrſas Hielp ſtraffede Skulde 

Viggo ſtal age: været Hobedsmand for Yrſas Folk ̟ 

Riget kom igien til Hrolfs Datter. Hrolf bleg > 

hoilagt, og Gværdet Skofnung ved hans Side. 
54 

Et mythiſtt Baand, nemlig Odins Brede, 

forbinder Hrolfs foenffe Reife með harð Dod. St 

Beretningen herom læfes en underlig Blanding af 

gammelt og nyt, af: Poefi og Proſa: Alferne og. 
Nornerne, ſom Spogelſer í Skulds Følge, røbe 

en Fordreielſe af de gamle Foreſtillinger, ligeſaa 

vel ſom Udtrykket Kay. 50 om de mange Riddere, 

der fulde falde af Deftene, aldrig er bleven brugt 

af de ældre Fortællere om noget nordiffe Feldtflag. 

Ut Biarke bruger Kap. 51 de ſamme Udtryf om. 

Odin, ſom de Krifine om Fanden, pasſer fidet 

fil hang Uro í foregaaende Fortælling, over af 

Hrolf ei havde modtaget Odins Gaver, og end. | 

Kk 2 
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mindre til den doende Hialtes Ord om at gieſte sæl 

Valhal. Derimad er ben forbittrede Biarkes On⸗ 

ſte, om at finde Odin í Kampen for: at knuſe ham, 

aldeles í Oldtidens Mand.  De:Dvmeriffe Helte is 

fæmpe. með Guderne, Negeren flaaet fin Fetis 

naar Skiebnen er ham imod; og hvis den gamle 

Nordbo troede af kunne Fæmpe með Giengangere, 

og ſlaae dem anden Gang ihiel; maatte: den rar * 

ſende Helt kunne vove af true Stridsguden ſelv. 

Biarkes Hand", der i'Bisrneham gif foran Hrolfs 

Dear, medens Biarke felv blev hiemme, en Om⸗ | 

ftændigheð ogſaa Saxo har kiendt, men iffe villet 

omtale, Da hatt uden Grund lader Biarke tøve í 

fit Huus, peger hen til en ældgammel nordiſk Overs i 

tro, hvortil iffe ſielden juft í de ældfte Sagaer fine 

des Spor. Skandinaverne troede nemlig, liger 

ſom Nordindianerne, at Sielen ſtundom kunde for⸗ 

lade ſit Legeme, og i et andet Dyrs Skikkelſe giore 

Vandringer. Det Menneffe, med hvilket ſligt 

ſtulde være ſteet, kaldtes hamramr, Hermed 

forbandtes den anden ogſaa hos Nordindianerne 

herffende Mening, af Menneffet havde Skytsaan—⸗ 

der, fylgiur; der vifte fig Dyrs Gtiffelfe Saa— 

længe Biarkes Fylgie vifte fig i Biornehammen, 

kunde han felv iffe firibe. Dette har maaſtee gis 

vet Anledning til den ſenere Fabel, at Biarkes 



hud 

Eg Hrolf Krages Saga. 517 

Fader havde været en Biornu. Beffaffenbeðen af 

de Taler, der fægges: Biarke og Hialte í Munden, 

„oplyfe8 bedſt af Saxo. Deine. fortæller Hiart - 

pars Forræderi ligefom Sagaen; Hialtes Adfærd 
mod Frillen fremftilles her lidt mindre raae; Hialte 

iler fra hendes Favntag veð at høre Krigsbulderet, 

og forſt paa hendes Spørgsmaal, om hun ſtulde 

tåge en Gammel eller ling til hans Eftermand, er 

det han femlæfter hende. Hialte væffer derpaa 
Biarke i en lang Rakke af Vers. Ligeſaa lidt man 
i Sagaen kan begribe, hvorfor Hialte ſtulde bruge 

fan mange Ord tilat væffe Kongen og hans Kem⸗ 

per, ligeſaa lidt indſeer man, hvorfor Saxo her 

har anbragt fine Vers; med mindre de ældre Sagn 

juſt her havde et poetiſtt Sted. Og dette bliver 

upaatvivleligt, Da Enorre:fortæller í Oluf den 

Helliges Gaga Kap: 220, at. Thormod Kolbrus 

narſkald for Slaget ved Stikleſtad opmuntrede 
Hæren veð at fynge med hoi Roſt bet gamle Biar⸗ 

femaal. Begyndelſen deraf anfsrer Snorre í Heims⸗ 

fringla, nogle andre Stropher deraf findeð í Snor⸗ 

res Edda under Guldets Kenningar; í disſe Stro⸗ 

pher findes de felbfamme Tanker og Vendinger, 

fom i Hialtes Tale í Sagaen, og i Verſene hos 

„Gato, ſom desuden fel forfiffver, at han ders 
for har. udført det Dele paa latinſte Vers, fordi 
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det udgiorde Indholdet af en dan Sang, ſom 

flere Oldtidselſtere tilhans Tid kunde uden ad 

Enden af Hiſtorien er anderledes hos Saxo, 
der lader Viggo hevne fin Herre, hvorimod Gas 

gaen følger en nu tabt Frodethattr, hvorefter den 

fabelagtige Elgfrode bliver: Hevneren. FR 

vo den Gualterus eller Meſter Baltet varp 

af hvem ber citeres en opbpagelig Betragtning over 

rolf Død Kap. 52, et aldeles uviſt; Torfæus 
har ikkun Gisninger derom i Fortalen til fin Hrolf 

Krages Hiſtorie, Suhm kiender ingen af Bette 

Man fom banfF Hiſtorieſtriver. Maaftee har han 

ikke engang beſtrevet Hrolfs Levnet, men ikkun lei⸗ 

lighedsvis anſtilt Betragtninger over hans Dod. 
Det lidet, der ceiteres af ham, viſer en ganſte an⸗ A 

den Stil end Sagaens, og gior det lidet rimeligt, 

at dennes Efterretninger kunde være hentede fra 

hans Bog, ligeſom ogſaa Det allerede Auforte vis 

fer, hvor gamle Sagnene om Hrolf maae have 

været. - Man knnde tænfe paa den Gualter fra 

Oxford, ſom Gotfred af Mommouth lib. IL cap. 1 

falder fan fyldig í Diftorien, og anfører for ſin 

Hiemmel, hvis der iffe var ufiffert, om her figtes 

des til nogen Hiſtorie, ja endog blot til noget Skrift⸗ 

ligt. - Det kunde gierne falde Sagaſtriveren ind, 

et tilfoie en Bemærkning; han engang havde hørt 
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af en udenlandſk Elert, hvem hart þa fortalt 
om Hrolfs Nederlag, at Aarſagen hvorfor Hrolf 

ikke kunde modſtage ſine Fiender, der vare i Ledtog 

med den Onde, laae deri, at han ikke havde den 
rette Tro, ved hvis. Hielp han havde. kunnet forja⸗ 

gef Morkhedens Hær, Arne Magnaus, der dømte 
meget ufordelagtigt, om hele Sagaen ), auſeer 

den; Citation af Gualters Ord for en Opdigtelſe, 

der ſtulde flaffe-Fortællingen ſtorre Maalideligheð. 

Men neppe har Magnaus, da hat nedſtrev dette, 

erindret fig Stedets Sammenhæng. Vilde Sagas 
ſtriveren beraabe fig paa Gualter, fors Hiemmel, 

* Magnæi Bemærkning, ber var optegnet paa en 

løs Gebbel, findes i Nyerups almindelige Mor» 
ſtabslesning i Danmark og Morge igiennem Har: 

hundrede S. 39, og lyde ſaaledes: Nullus Gval- 

terus de Rolfo Krakio qvidqvam ſcripſit, fed 

nugator ille Islandus, hiftoriæ illius efictor 

Verius qvam/ Ícriptor, iſto nomine:abulus eli, 

ut qvisqviliis Íuis nugacislimo opere contentis 

autoritatem conciliaret, Cæterum iltud Galtert 

” nomen ci fuggesfit verho islandica Alexandrei- 

dos Galteri Infulenfis. “Et fimili fraude ufus 

efi ille qvi de Hectore qvodam. (non genuino 

illo Græcis celebrato fed altero in Islandia ni 
fallor primitus efficto) ineptiskmam fabulam, gvð 

adhuc in membranis islandicis durat maális avi- 

hus procadit, 

A 
4 
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maatte han have anføre hans Vidnesbyrd til at > 
„ befræfte Hiftovien, og ikke Anfedning af en from 

Betragtning. Et Mar MennefFealdre efter Hrolfs Á 

Drab blev hang Minni drukket af den fvenffe Kong 

Hisrvars ſtionne Datter, uden Tvivl fordi Skal⸗ 
deſangene havde lære hende hans Bedrifter (Yng⸗ 

lingaſaga Kap. 41). Hang Naon nævnes og i De 

fabelagtige Sagaer om Sorle Gtærfe Kap. 18 og 

Gothreck og Hrolfs Saga Kap. rr. Snorre an⸗ 

fører blot, at Hrolf falde í Leire, da Eiſtein var 

= Konge i Sverrig (Ynglingatal RL 34). Flatdebos 
„gen fader iſen Anecdot om Dlaf den Dellige denne 

Konge forfiffre, at hvis han ffulbe onſte figt af 

have været en af Oldtidens Konger, blev det Hrolf 

Krake; neppe af nogen anden Grund, end fordi 

Hrolf ſagdes ikke at tro paa Aſerne. Paalideli⸗ 

gere ere Efterretningerne om Hrolfs Sværd, Is⸗ 
lænderen Midfiord Sregge opbrod Hrolfs Grav í 

bet tiende Warhundrede, tog Kongens Sværd Skof—⸗ 

hung og Hialtes Øre, men funde ei vrifte Svære 

det Løve af Biarfes Arm. (Landnama S. 181 
Thord Dreðeð Saga Kap. 3). Skegge laante 

Sogrdet til Skalden Kormak, men de overtroifte 
Regler, der vare forbundne med dets Brug, iagt⸗ 

tog Kormak ei, hvorover det heller ikke bragte 

Ham Held. GKormaksſaga Kap. 6, 8). Skegges 
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Son Eide arvede Sværdet; og. ientebe "bet i ſin 

Alderdom til Thorkel Eiolfſon, at denne ſtulde der⸗ 

med hevne Eides Søns Dad. Thorkel forliſte med 

en Ladning Tommer paa Bredefiorden, men Svær 

bet var ſtukket í en Tommerſtok, og blev ſtyllet í 

Land (Rarðælafaga 58). ” Thorkels Søn Geller 

drog med Sværdet til Rom, døde paa Tilbagerei⸗ 

ſen í Danmarf og blev begraven i Roeskilde í det 
ellevte Aarhundrede. Siden hørte man intet til 

Sværdet, der. venteligen er bleven nedlagt í hang 
"Grav, og faaledes giengivet den Egn, hvorfra 

der var bleven røvet, - Ogſaa disfe Beretninger | 

tiene til at vife, þvor navnkundig Hrolf maae have 
været, % | | 

Gang Tidsalder fan af Sagaen feld ikke bes 

flemmeð, thi ben indeholder ingen Genealogier, og 

Da desuden ingen vides at have regnet fin Wt fra | 

rolf, fan han vel neppe have efterladt fig nogen 

Afkom. Suhm vil beregne hans Tidsalder efter 
Gothrecks vg Drolfð Saga Kap, 11, hvor han 
fremſtilles ſamtidig med den northumberſke Kong 

Ella, men paa denne Fabelſaga kan ſlet intet byg⸗ 

ges. At Hrolf (fulde have levet fort for den Hior« 

leif Doindefiær, Alfs Gaga omtaler. Kap. 5, et 
aldeles uvift” (Suhms kritiſte Hiſtorie 2 S. 296) 

og vilde desuden ſatte Hrolfs Levetid for langt hed 
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nemlig til Enden af det ſyvende Aarhuudrede. Ef 

ter Suhms Hypotheſe er Hrolf dræbe 552, efter 

Schisnning er rolf foðt 479. Begges Bereguins 
ger grunde fig paa ufiffre Forudſatninger. Den 

eneſte Veiledning kan erholdes fra VYnglingatal, 

hois Chronologie dog mane hentes fra Sagaen ſelb, 
og iffe beſtemmes efter ben, Schionning har fat 

foran fin Aldgave. Af Sagaen ſees, at fra Adils 

til Rognvald den Høle foð 833, vate der 11, 2ts 

fed, nemlig Adils, Eyſtein, Yngvar, Ønund, 

Ingiald Ildraade, Oluf Tretelgia, Halfdan Hoit⸗ | 

bein, Eyſtein, Halfdan, Gudrod, Oluf, Rogns 

vald. Meppe fan man for hine Tider, hvor Kon⸗ 

gerne ofteft giftede fig tiðligen, og omfom paa er 
voldſom Maade, vegne mere end 25 Mar paa ets 

hvert Rtled. Adils maatte altfaa være født 558) 

og Hrolf, der var en Deel yngre end Adils, maatte 
have fevet i Enden af det fiette og Begyndelfen af 

det fyvende Aarhundrede. 

Reſultatet af disſe ———— et, at å 

Hrolfs Saga er i fin nærværende Form ikke ældre 

end det fiortende Aarhundrede, og beftaner af ganſke 

uligeartede Beftanddele, af hvilfe Biarkes Thattr 

vift ev en Babel, Soipdags Thattr en fandfynfis 

gen opdigtet Fortælling, Hialtes Æhattr et rimer 

 "ligvig gammelt Gagn, og alt det øvrige oprinder 
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ligen grundet paa ældgamle Minder, fom ſenere 

Tider maaſkee have udpyntet. Ogſaa her vifer 
„ fig det Karakteriſtiſte i Maaden, hvorpaa gamle 

Gagn forplantes, thi hoad vi vide om Helge, er 

kun hans Redning ſom Barn, og hans Gifter⸗ 

maal með. ſin Datter; om Hrolf, at han var Yr⸗ 

ſas San, ſtroede Guld for Kong Adils paa Fyr⸗ 
risvol, erholdt Tilnavn af Viggo, og blev dræbt 

tilligemed Biarke og Hialte veð Overrumpling af 

Hiartvars Her. Disſe Trak har Sagnet oms 

ſtandeligen bevaret, men alt det ovrige om disfe 

Konger eruvift. | 
Hrolfs Saga findes trykt i Biornerð £ Kampe⸗ 

dater. Torfæus. har bearbeidet den. paa; Latin: þ: 

fin.historia Hrolfi Krakii Havn. 1705 ig. | 

Biarkemaalet findes (08 Bartholin Antigv. 

Dan. Lib. 4 cap. 16 &..178— 183, overſat paa 

danſt af Sandvig í Gange fra det ældfte Tidsrum, . 

paa tydſt af Herder (ſaͤmmtliche Wercke ſchoͤne Lig, 

8 Th. S. 421) forklart af Stephanius í Noterne 

til Saxo og af Suhm kritiſte Íifi. 2D. S& 

282=2 65. 

Oldtidens Stalde bevarede Hrolfs Minde, 

Nutidens ypperſte Digtere have forherliget det; 

| Evalds rolf Krage er hentet fra Saxo, Ohlen⸗ 

ſchlagers Helge fra Sagaen: 
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OL rolf Krages Saga ere de gamle Sagn om | 

Biarke blevne anførte, og der blev bet tillige be⸗ 

market, at den Beretning om Biarke, der udgiør 

en færffilt Deel af Hrolfs Gaga, var en Babel. 
en der gives og en ſarſtilt Bearbeidelfe af Biar—⸗ 

kes Levnet, der í meget er forffielligt fra den før fis 

nævnte, hvoraf Biorner har meddelt et Udtog ti 

fit Kempedater, og hvortil Suhm í fin critiſke 
Hiſtorie 2 D.C. 245—249 har giort Tillæg, hen⸗ 

-tet fra Det arnæmagnæanffe Haandſkrift N. 286 í 

4. Denne Saga vifer fig vef fom en feloftændig 

Bearbeidelſe af Fortællingerne om Biarke, men 

tillige font blot Eventyr, hois Forfatter,” der 
neppe fan være ældre end bet femtende Aarhun⸗ 

drede, viſer ikke mindſte hiſtoriſt Sands. Blandt 

' den fange Fortegnelfe paa Hrolfs Kæmper finder 

man Navnene, Odin, Modant, Milon, Mottul, 
Jannes, Muus, Riballde, Surt, Mef, Trold 

Hrostiof 0. f. 9. Biarkes Fader gisres ber til 

; ett Jarl í Sfotland, hoem em Ben befsærger at 

gifte fig anden Gang i Odins Ben vældige Herres; 

Aſathors, alle Aſers (dg ſom Arne Magnæi Haand⸗ 
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fkrift ligger til) Aſtaroths og Apollos Navn. Blandt 

Frierne til Hrolfs Dottre navnes Berfærfen Sote 
fra Landet Liberdonum og Fieldet Morturam/ der 

å havde en Kempe med fig, ſom havde overvundet 

Song Kortunatus í Aſien. Det Anførte fan være 

nok til at vife, í hvad Aand dette ZÆventyr er 

„ Digtet; og at det af ſamme bekiendtgiorte * — 

mere end uſtratteue 
= 

Ketil Bargð o og Grim Bodin c 
ins Saga. 

Kei ætta, ett Søn af Halbiorn Haldtroldog ; i 

Sonneſon af Ulf hin Darge, "blev opfodt pan Deir 
Drafnifte veð Romsdalen. Da han gieine laae og 

fitafte fig veð Ilden, blev han anfeet for eit Taabe, 

men naar Faderen eggede ham til Arbeid, viſte 

han Kigmpekraft. J fin tidlige Ungdom. (efter 

- Den tryfte Udgave í fit fierte War, efter et Haand⸗ 

ſtrift í fit 15de) dræbte han en flyvende Drage, ved — - 

hvilfen Anledning Faderen gav ham Tilnavnet. 

Haæng. Af Storm og Trolde blev Ketil engang 
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bragt til Finmarken⸗ hvor otunen Bild: bat 

ham gunſtig, og dennes" Dátter Hrafuhilde avlede 

en Søn med ham, Ber kaldtes Grim Lodinkin, 

forði hans ene Kind var laadden Efter at have 

varet der et Aar, drog Ketil tilbage, drebte paa 

Veien, veð Hielp af Branes Kunſter, Finnekongen 

Guſt, og borttog dennes Tryllepile ſamt dyrebare 

Gværd: Dragvendil. Paa Hrafniſte blev Ketil ef 

ter Faderens Dad en mægtig Mand. Drafnhilde 

havde bragt Grim til ham, men vilde ei felv tove 

paa hang Gaard, da hun ſom Jetteqvpinde var 

forhadt af hans Frender. Ketil. giftede fig með 

en væn Mo i Egnen, men opkaldte ſin Datter ef 
„ter Hrafnhilde. Til denne. beilede Alf Uppdala 

Kappe, og da han havde fanet Mei, æffede han 

Faderen til en Holmgang, hvori han blev fældet. 

2 , Evende Bifinger Dialmar og Stavnglam opholdte 

fig en Tid lang hos Ketil; da nu et Aar Fiffen 

holdt fig fra Landet, og Kornet: flog Feil, blev 

bet et haardt Aar. Ketil feiler ene ud. for at fifte, 
draber en Troldgvinde, der omſtabte fig til en 
Hyval, og taler fiden med En Slump andre Trole 

de, der fortælle ham om et Stevnemøde, de havde 

Þer paa Øen, hvor Gfielfing fom fra Dumbshavs 

Bierge, Kongen fra Apotans Fiorden, Thorgierde 

Holdatrol og. andre Spogelſer fra Skyggefiorden. | 
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Endnu engang maatte Ketil møde i Holmgang með. 

„en Beiler, ſom Hrafnhilde havde afviiſi nemlig 

Vikingen Framar, der regierede i Hunariget (dette 

udelader Membranen) og Geſtrikeland. Ketil rei⸗ 

ſer ene derhen, og finder goð Modtagelſe hos Fra⸗ 

mars egen Som, Bodvar, Der endog holde Skiol⸗ 

det for ham í Kampen. Framar paakaldte Odin 

og dovede Dragbendil, men Ketiltiltalte fit Ebærð) 

foingeðe bet krende Gange, og nedhug dermed” fir 
Modſtander. Han giftede derpaa Hraͤfnhilde med 

Bodvar. | 

Efter Ketils Død: modtog Grim. hans Gaard, 

og fiyveðe næften hele Dalögalarð. Dan beilede 

til Lopthæna Datter af en mægtig Derfe í Biger, 

men da han kom til at holde Bryllup með hende, 

var hun forſounden. Nogen Tid: efter drog Ham 
med tvende Mænd til Finmarken, for at fiffe; og 

dræbte der en Deel Trolde, men havde fiden en 

faa haard Kamp með en Stridsmand, der vilde 

tage en val, han havde fanget; at han efter at 

have nedlagt fine Fiender, men felo miftet fine 

Folk, fegnede af Saar og Mathed paa Valplad⸗ 

fen. Da fom den ledeſte Jetteqvinde, og ſpurgte, 

om han vilde bede hende om fit Liv; nodtvungen 

fvarte han ja, hvorpaa hun [ob med ham til fin 

Hule, men vilde dog endnu ei forbinde hans Saar, 
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førend han kyſte hende; og Mast at ville ligge hee 

hende. Da Grim vaagnede om Natten, fandt 

han fig ſelv at være karſt, og den ſtienne Lopthena 

ſobende ved fin Side. Den Troldham, hvori hun 

habde været forheret, faae ved Sengeſtolpen. Grim 

ffyndte fig með at brænde den, gav hende” Vin, 

og nu var Fortryllelſen hævet ; begge reifte hiem - 

„ til Drafnifte. Der fortælles intet videre om Grim, 

end at han ligeſom Faderen maatte i Holmgang 

made en Beiler, Datteren havde afvtifi. 

Begge disſe Levnetsbeſtrivelſer ere ſaare fabel⸗ 

agtige, men om Faderen fortælles dog nogle Træf, . 

der funde være fande, om Sønnen, næften intet uden 

Ummeftueæventyret om hans forþereðe Kierefte, 

Merfonerne ere hiſtoriſte, thi Ketil Heng nævnes 

í Landnamabog S. 328 og í Egilsſaga S. 98, 

fom. Morfaðer til den. Ketil Þæng, Ber drog til 

sland, og blev Gtamfaber for en mægtig. Slagt. 

Det arnæmagnæanfte Haandſtrift af Sagaen N. 

471 tilfsier, at Grims Datter Brynhilde ægtede 

Vethorm, en Son af Vemund den Gamle, bet 

nævnes í Landnamabog S. 28 í og. 3703 men uden 

at der anføres í hans Genealogt enten Brynhildes 

eller Grims Navne, Vel forefommer Grim Los 



Ketil gængs Gaga, 520 

dinkin tvende Gange i Landnama S. 145 og 2537 

men Det forfte Sted ſiges han gift með Helge, 

Datter af An Bogfveiger, og Fader til An. Raud⸗ 

feld, paa fidfte Sted tillægges. ham en Son, der 

hed Bisrnulf; om alt dette nævner vor Saga intet, 

og bliver derved mistænfeligere.. Havde Landnama ⸗ 

ſagas Bearbeidere vidft noget paalideligt om disſe 

Stamfadre til nogle. af de berosmteſte Islandſte 

Slægter, havde be neppe efter. deres Plan forbi⸗ 

gaaet det með Taushed. J Egils Saga fortælles 

Kap. 64 S. 465 at Grim Lodinfin havde givet 

Sværdet-Dragvendil til Egils Farbroder Thorolf, 

der blev drabt 880. 

Fortallingen er rigtig nok nordiſt og har ert 

Slogs Lokalſandhed. De, der før Harald. Haarfa 

ger8 Dage boede hoit oppe í Halogaland mod Finner⸗ 

neg Grandſer, hvor Landet var. tyndt bebygget, 

maatte vel ſtundom fæmpe baade mod Finner ſamt 

Levninger af Jotunerne, Landets gamle Beboere; 

og det enlige Liv, de redſomme Maturfcener funde 

let bringe dem til at fee Epagelfer og Trolde. 

Ketils øvrige Bedrifter høre til ben Tids ſedvan⸗ 

lige Dændelfer, men fom og. paa den anden Sider. 

jaft fordi; de intet Fremſtikkende have, letteligen 

funbe digtes í en. ſenere Tidsalder, . Stor Raahed 

Søgabibliorhet, 2 Bind. að UREN 
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fremtræder i alle Begivenhederne, og iffe det minds . 

" fle Spor til Niddertidens Sæder. Ravnene paa 

de tvende Vikinger, Hialmar og Stabnglam, der 

i Ketils Hiftorie ere temmelig overflødige Perſo⸗ 

ner, ſynes dunkle Neminifcenfer af Hialmar den 

Hugſtore og Thorer Stavnglam, der i Orvarodds 

Saga ſpille en. vigtig Rolfe. Troldeforſamlingen 

vøber em friftelig Tidsalders Almueovertro, der 

endnu havde en Deel af de hedenſte Sagn tilbage. 

Den Thorgierde Holdatrol der nævnes, er uden 

Toivl en Fordreielſe af Thorgierde Haurgebrud, 

eller fom Hun faldes i Snorres Edda Holgabrud, 

hvilfen Hakon Jarl dyrfede. | 

Det bliver altfamnvift , enten Ketil hænge 

Saga indeholder enfelte fande Efterretninger, blan⸗ 

dede með Fabler, eller den er heelt et Digt. Men 

- felv í fidfte Tilfælde er den neppe forfattet ſenere 

end í det tolvte Aarhundrede, om den end forft et í 

Par Aarhundrede derefter er ført í Vennen, Denne 
(ne bef:prfe8 og derved, at baade Grim Lodin⸗ 

fin8 og Orvarodds Sagaer kunne anſees ſom Fort⸗ | 

tællingen, sg. NR SÅET: A 

fættelfer af ſamme. Der findes adſtillige Vers J 

 Kortællingen baade om Ketil og Grím, men ſom 

neppe kunne tiene til at vife Gagnetð Ælde, da á 

de juft ere indflettede * — Dele af PI | 
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"Begge Fortællinger ere udgivne ſamlede til 

ligemed Orvarodds ſamt Hedins og. Hognes Saga 2 

ved Ole Rudbeck, med latinſk Dverfættelfe af Is⸗ 
lev Thorlavius, Upſal 1597 í Bol. Denne Ude 

gave er ligeſaa ſlet, ſom den er ſielden. Texten 

ſaare ukorrekt, tillige opfyldt með forvildende Dryk⸗ 

feil, Overſættelſen er unsiagtig. Suhm har dar 

Det den arnæmagnæanfte Codex af Ketils og Grims 

Gaga No. 477 conferere, den indeholdt nogle flere i; 

Vers, famt en Mangde Barianter, hvorved en⸗ 

kelte Udtryk bleve berigtigede, uden dog at T Texten 

i Det Vaſentlige derved blev forandret, 

Orbar Odds Saga. 

Odd, en Son af Grim Lodinkin og Lopthæna, 

ſamt en Sonneſon af Ketil Haeng paa Hrafniſte, 

blev opfoſtret paa Gaarden Beruriode paa Jade⸗ 

ren i Morge. At ſtyde med Bue var fans Lyſt, 

han offrede aldrig, og da engang en Volve fpaaede 

9734 

eta 
k At 4 "SEE | 
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í Fofterfaderens Stald, ſtulde efter 300 Aar blive 

hans Bane, flog han hende af Forbittrelſe. Efter 

at have dræbt Heſten ſeilede hån med fin Foſtbroder 

Asmund til fin Faders Gaard. Dan form ber 

fhart, thi han forffoð den Kunſt af lade Skibet 

gaae:for fulde Seil i Havblie, "Der erholdt han 

trende gyldne Tryllepile til Foræring ſom Ketil 

Heng havde frataget Finnekongen Gufe; de floi 

af fig felo fra Buen, og kom igien tilbage. Med 

tyende Frender, der ved varslende Dromme og vede 

varende Modvind bleve tvungne fil af tage ham 

med fig, feilede han til Biarmeland, hvor han 

ved at opbryde en Offerhoi fandt meget Guld og 
” Sølv, men Biarmerne herede en ſaadan Storm 

pag Skibet, at alt Metallet blev kaſtet ud i Soen, 

og flød firar paa Vandet hen. til Land igien. Ef— 

fer at have dræbt en Biorn og nogle Troldfæmper 

pan en ubenævnt Øe, kom han Iyffelig tilbage, og 

havde af en Jotun faaet Tilnavnet Orvarodd (Pile 
Odd). — 
Odd onſkede at gane paa nye Æventyr, Fa⸗ 
deren vifer ham førft hen at befiæmpe en Bifing í 

Elveffiærene, der hed Halfdan, fiben een fyðligere, 

der hed Sote; han dræber begge. ” Derpaa angreb 

han Hialmar den Hugſtore og Thorer Stavnglam. 

De kiampede í tvende Dage, men efter at have 
( 
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miſtet hver deres halve Mandſtab, indgik de paa 
tredie Dagen Foftbroderffab með -hinanden, og fors 

pligtede fig til efter Hialmars Forſlag: aldrig at 

æde Kied, Der var vaat eller blot Fryftet i et Klæs 

de, aldrig fra Bonder at tage mere end Strande 

hug; og aldrig at røve Quinder. … Efter at have 

dræbt nogle Berfærfer ved Siæland, fulgtes de . 
„famtlige til Kong Hlodver í Sverrig, hvor Hial⸗ 

mar pleiede í Fred at tilbringe Vinteren. Han 

beilede der til Prindſesſe Ingeborg, men Hlodver 

vilde et give fin Datter til den, ſom ei havde Kon⸗ 

genavn, og Hialmar vilde ei føre Haerſtiold mod 

Faderen. | 

Lil Vaaren droge ſamtlige Foſtbrodre ud paa 

Vikingstog. J Irland ble Asmund dræbt, Odd 

hævnede hans Død, og erholdt af en Qvinde, hvis 
Liv han ſtaante, en fortryllet Gilfefiortel, der 
ſikkrede ham for Ild og Havsnod, Hunger og Sværd; 

faalænge han iffe flygtede, og desuden et Rige É . 

Irlaud, hvor har boede i trende Yar. Langere 

kunde Odd ikke være í Ro, han ſeiler til Engelland, 

og erobrer det; efterat have drabt Kong Jatmund 

Landet gav han til Vikingen Skolle, der havde 

hiulpet ham, og feiler videre, JF et Slag med 

vende Konger, Harek og Hlodver, vinder har 

Vel, men miſter alle fine Gtibe paa eet nær. J 

i 
(| 
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denne Tilſtand mode de en bið Augmund, med 
hoem de ſlaaes faafænge; indtil Odd Fun Havde fine 
Foſtbrodre, og Augmund 12 Mænd tilbage, De 
ſtiltes derfor ad, men bert bortſeilende Augmund 

dræbte Thorer Stabnglam. Li gr 

i 

droge til Sberrig⸗ | 

Mod Vaaren udruſtede de tvende Seibe / med | 

"hvilfe de feife til Samſoe, der dræbes alt: Mands 
ſtabet, 80 Mand) af Arngrims 12 Sønner” An⸗ 

gantyr og hang Brødre, men disfe nedlægges igien 

af Odd og Hialmar, efter at have Bibragt den fiðs 

fle dedelige Saar. Hialmar qvað en Svaneſang, 
hvori han bad Odd bringe ſin Guldring til Inge⸗ 

borg, Odd gisr det, og Ingeborg doer af Sorg. 

Odd drager derpaa ud med 10 Skibe at ſoge 

Augmund, men finder Vikingen Gæmund, ber í 

dræber alle hans Folk, og noder ham ſels til at 

fpringe over Borð; ſom han flygtede ; blev han 

faaret og tågen til Fange. Om Natten ſynger 

han fine Vogtere í Soon, ſlider fig 108, dræber 
Gæmund, og bliver kaaret til Hovding over hans 

ol. Derpaa hærjer han í Forbindelfe með ſine 

Frender vidt omfring í Valland, Frakland og Dels 

fingefand , men ba hart fom ind í en Kirke í Lan⸗ 

„det, Agnitaria (Aqvitanien), fiÉ ban í Sinde at | 

Blive Kriſten. Hans Frender kriſtnedes með ham; 

N 
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og forblee i Landets men Odd ble ſnart kied af 

denne. Rolighed, og giorde en Tour til. Jorſal. 

Paa, Tilbageveien bliver han forſt opſnappet af eit 
flyvende Drage ,. ſiden af-en Kæmpe, hvis Datter 

Hildegerde bliver frugtſommelig ved ham. 

Odd faaer meget Guld af Kæmpen, og inde 

gaaer Foſtbroderlaug med en vis Raudgrane. Ends 

nu. tænfre batt ei paa andet. end af hevne fig paa 

Mugmund , endſtiondt Raudgrane forſikkrede, at 

denne var en Søn af Finnekongen og en Troldqvin⸗ 

de, hvilken Finnerne havde forhexet, faa at ei 

Jern bed paa ham, for at han ſtulde hevne dem 

paa Odd. Efter nogle Wars. Forlsb finder Odd 
ſin Son med Hildegierde, han hed Vigner og var 

i fit tiende Mar kempeſtor, men blev fort efter 

dræbt af Augmund í et Slag, hvor denne dog til⸗ 

ſidſt maatte flygte. Odd fik at vide, at Augmund 

var draget til Geirrods Gaard at holde Bryllup 
med Jotunens Datter Geirride; han drog derhen, 

dræbte Jotunens Xt, og. femlæfteðe Augmund í An⸗ 

ſigtet og paa Ryggen. Augmand forfvandt derpaa 

tilligemed Odds ubekiendte Ven Raudgrane, ſom 

man ſagde havde været Odin. | 

Odde. havde endnu ei faaet Hevn of over 
Augmund, men vil. udføre den. allene. att op⸗ 
holder fig. et Tidlang ene i Sfoven, og kommer for⸗ 

— 

* 
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kladt fot en Tigger til Kong Herrauds Gaarb. 

Efter at have tilbragt der en Vinter, bliver han 
kiendt af fin Færdighed í at finde. Odd” erholder. 

Kongens Datter Gilfefif til Ægte, efter at have 

giort et farlige Tog til Bíalfoland, hvis Konge 

Alf, en ſtor Troldmand, blev fældet með nogle 

fortryſſede Stene, Odd havde med ſig. Derpaa 

blev Odd Konge í Grakerriget * ſin Fn 

ſoder. 

Efterat have regieret ett Tidlang SEDAN 

han, en Mand, der heed Avillanns Bleſe, hvis 

Slagt man ei Eiendte, og hvis Aaſhn Ingen fik 
"at fee, var bleven Konge i Holmgaard, Odd fame 
ler en for Hær, for at angribe denne, finder og 

i ham fin gamle Fiende, og ødelægger hans Her, 

men fan iffe ſaare Augmund, der fiden fendte ham 

ſtore Gaver til Forlig. Dad fik derpaa Lyft at bes 

-!. føge fin Kæðrene:Egn, han fandt der Faxes Hos 

vedſtal, liggende paa Marken, og da han flog paa 
den med fit Spyd, krob en Slange ud deraf, ſom 

bibragte ham et dødelige Bid. J et langt Ovad 

opregnede han før fin Død alle de forhen fortalte ' 

„ QEventyr. Hans Hoide var 12 Alen. De Born, 
- Datt havde með. Gilfefif, bleve í Garðerige, men 
hang Datter fra Island fom til" að og 

Blev Moder til en talvig Xt. 
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Af dette Indhold bliver det Ælart , at bet 

Fabelagtige griber ſaa dybt ind í Fortællingens hele 

(Gata, at famme ikke fan sære ſandferdig. Der 

fan heller iffe være gammel í fin nærværende Form. 

Gyroget har et fenete Prag, enkelte nye Udtryk 

forefomme f. Ex norska tunga Kap, 6 og: bet om 

Magog, Japhets Søn, Der, finbes:i flere Haand⸗ 

ffrifter, (Suhms kritiſte Hiſtorie — ——— 

Ofte viſe Fablerne en ſynderlig Ukyndighed i de 

gamle Sagn. Saaledes "Kap 34 dræber Odd For 

tunen Geirrod, font ifølge Thorsdrapet i Snorres 

Edda er bleven fældet af felve Thor, Surtur gis⸗ 
teð til en Datterſon af Geirrod, og Fommer Aug⸗ 

mund til Hielp Kap. 35. Stridende mod Def old⸗ 

nordiſte Koſtume er Det, af lade em Troldqvinde 

kalde Aſer og Aſynier til Hielp Kap. 34, eller 

lade Odin underftøtte En, ſom aldrig havde offret 

ham, "ja endog var bleven Kriſten. Begivenher 

derne have, naar bet undfageð , der anganer Hial⸗ y 

mar, fler intet faraftériftifft, men ere fun Gien⸗ 

tagelfer af almindelige Kampfcener. Odds fidfte 

Dad fan iffe være ældre end Det Øvrige, Da der 

indeholder et noiagtig Opregniing af alle de urime⸗ 

lige Xventyr. . 

Orvarodd naones el í nogen Genealogi, uag⸗ 
fet det hed, at mange ſtulde nedſtamme fra hans. 
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islandſke Datter⸗ Kun enu eneſte af Sagaens Ber 

f 

givenheder beſtyrkes ved andet Vidnesbyrd⸗ nem⸗ 

lig Fegtningen páa Gamfs, der fortælles af Saxo 
s BG. 93 og iſer i Hervararſaga Kap. 5, hvor 
adſkillige af de Vers, der lægges Odd og Hialmar 

í Munden findes ordret anferte, meir Orvar Odds 

Saga viſer ſig ſom den ſenere og ſmagloſere Frem⸗ 

fittings thi naar i Hervararſaga Arngrimsſonner⸗ 

me ſige, efter at have nedſablet uden MR sie Mand⸗ 
ſtabet paa Foſtbrodrenes Skibe "vor Fader gaaer 

nof í Barndom, der ſtildrede os disſe, ſom de dra⸗ 

beligſte Helte” flyde disſe Ord i vor Saga ſaaledes 

*vi pille drage: hiem og dræbe det Skarn vor Har 

Dér, der Án „fot:08, *at biðfe vare dierde Vikin⸗ 
Finger". Ingeborgs Fader kaldes Dngve i Herva⸗ 

rarſaga, hvor ogſaa Kampen paa Samſo frem⸗ 

ſtilles ſom em aftale Holmgang, í Stedet for. at 

Ber her er et. tilfældige Mode. At et Haandſfkrift 

af Ketil Hangs Saga, No: 471 í Bett: Úrnæmagnæ 

atffe Gamling, nævnet Odd Vidforle eller Orvar⸗ 
odd, ſom Foſtbroder til Asmund, beviſer ſaare li⸗ 

Bet. Denne maaſtee meget ſene Glosſe rober og 

fin Uefterrettelighed, ved at lade Odd bivaane 

Bravallaſlaget, hvilket ei. kunde femme: med Tis | 

der, í hvilken de andre: Bedrifter maatte henſattes. 

Itke mere: bevifende er bet: Forhold, hvori Begyn⸗ 
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delſen af. denne Gaga flader til Ketil Hengs og 

Grim Lodinkins; thi dels er denne ſidſte ſelv ale 
deles upaalidelig, dels er det juſt en af de meeſt fa⸗ 

belagtige Perſoner í ſamme, nemlig Lofthæna, font 

bliver nevnet. Saa meget ſynes imidlertid Lof⸗ 

thænas Navn at viſe, at Odds Gaga. er yngre 

end Grim Lodinkins. Derimod vilde maaffee De; 

der lægge megen Vægt pan. Bondeſagn, knyttede 

til. viðfe Steders Navne, finde den Omſtændighed 

vigtig,” Torfeus anforer, hist: Norvag P.1,, 274, 
at man til hans Tid viſte í Omegnen af Gaarden 

Beruriodre baade Orvar Odds Dai. og Faxes Sø. 
Dette antyder imidlertid kun í det Hoieſte, at Odd 
har levet der, og havt en Heſt der beð Faxre. 

„Er Da altſaa denne Saga et Xventyr om ett 

hiſtoriſt Perſon, hvori et Par gamle Sagn vilkaar⸗ 
ligen ere blegne blandede med mange Fabler, vilde 

det være unyttigt at underſoge, til hvilfen Tidsalder 

disſe Tildragelfer ſtulde henføres, eller hvilfe Eg“ 

ne Sagaſkriveren har villet betegne… Torfæns har 

giort ef vidtløftige Udtog af denne Saga hist. Norv. 

P. 1 p.263-284 hvori dog bet meeſt fabelagtige 
er udeluft, Han mener ber have fever to af dette 

Navn, Hvis Bedrifter ere: blevne blandede, Suhm 

froer í fin cvitiffe Hiftorie 3 Ð. S. 419, at: der har 

været trende Odder og dt een af dem har været 
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Rusſernes Oleg, "fordi denne falbeð Vareger og 
Hal ligeledes være bleven bidt af en Slange, der 

foer ud af en dyd Heſt, (critiffe Hiſtorie 3, S. 338, 
440). Disſe Gisninger ere allene byggede paa 
"vor Sagaes InftigerGrundvold. 

En af de arnæmagnæanffe Haandfkrifter af 

denne Saga cod. 471 har en Deel flere Vers, mest 

tillige flere Æventyr, og fan derfor iffe være ſyn⸗ 

derlig ældre, end Det fom er udgivet í Upſal af Ole 

Rudbek veð Islef Thorlevſen paa Islandſtk og Lar 

tin 1607 tilligemed Ketil Hengs Saga. fr 

I den utrykte færsiffe Sang om Jsmal den 

raſte Kæmpe nævnes Orvarodd ſom Harpeſpiller. 

Bed Suhms Fortælling om de tre Venner er Dels 

teng Minde bleven fornyet (Suhms famtlige Skrif⸗ 

tw3ð) — Me 

inn 

An Bueſpingers Saga. 

Medens Fylkekonger endnu bi ei over Norge, 

levede paa Hrafniſte en Mand, der hed Gaut, gift 

med en Datterdatter af Ketil Dæng, Gaut havde 
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to Sonner, den ene var Thorer með Tilnavnet 

Thegn, af et Sværd Nabokongen havde givet ham 5; 
Den anden hed An, ftor af Legeme, men Íane ſtedſe 

i Etegerfet, og anſaaes for en. Tosſe. An finder: 

en Dag en Dværg uden for fin Klippebolig, og 

teðer denne til af ſmedde fig trende altid rammen—⸗ 

de, af fig felv tilbagevendende Pile." Han noder 

derpaa fin Broder til af tage fig með til Kongens 

Gaard, hvor Oluf var død og Sønnen Ingiald 

fommen í hans Sted. Denne gay An Tilnavn. af" 

Buefvinger, fordi hans Bue tog fat í Dare, då 

han treen ind, og gav ham tillige. en Guldring 

fil Navnfæfe, An kunde dog aldrig lide Kons 
get, og advarede fin Broðer om, at Ingiald ens 

gang vilde tilfsie dem meget ondt. Af Hirdman⸗ 
dene blev An fyottet, forði han havde grove ſide 

Klæder; men da han engang brodes með Biorn 

den Gtærfe, og denne kaſtede ham i Ilden, hins 

drede den fide Kiortel, han havde faaet af Moderen, 

ham fræ at brændes, hvorimod Biorn, veð hoem 

An fiden giovde det famme, ſtrax brændtes til Daa 

de. Paa et Tog Ingiald giorde mod fine to Halv⸗ 

brødre, vilde An ei følge Kvigshæren, men frillede 

fig pan et afſides Sted, hvorfra han dræbte . 
begge de fiendtlige Hopedsmend; men ifteden for 

at belønnes af Ingiald, erflæveð han fredløs, fork 
í — 

— 
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Beit, Der havde begaaet Lonmord. Ketil hegner 
fig veð at lemlæfte: em af Kongens Mænd, og den⸗ 

ne fætter tre Mark Solv paa hans Doved. An 
> opholder fig nogen Tid hos en Eneboer, hvis Date . 

ter bliver frngtfommtelig veð ham, drager derpaa 

til en rig Enfe, ber hed Jorunna, og blev derved Á 

en mægtig Mand í Derrebet. Flere Gange fendte | 

Ingiald Folk hen at dræbe An, men denne fores 
kom dem; til Hevn dræber Ingiald Ans uſtyldige 

Broder Thorer, og faager derfor Tilnavnet den Onde: 

An hevner Broderens Dod paa flere af Kongens: 
Folk, men da denne kommer með: en Hær til hans 

Gaard; maae han fafte fig i Sven, og: foomme 

„en Miil ud til en De, hvor han helbrededes for 
fine Saar. Da Ingiald var borte, vendte An 
filbage; og opbygte igien fir Gaard. - En Dag feer 

An í Narheden em Fremmed med. røde Kinder og 

Iyfe Daar ſiddende at ſpiſe af en Sølvtallerfen 

noget Kied, han havde fogt. "An vilde gisre ham 

forſtrakket, ſtyder med fin forſte Piil et Stykke 

Kied ham af Haanden, med den anden Solvtal⸗ 
lerkenen í Stykker, og med den tredie ſplittede han ; 

Knivffafteti i hans Haand. Da forf blev den Frem⸗ 

. mede: vreð over at man fordervede hang Tai, de - 

brodes med hinanden og vare lige ſterke. Endelig 
horte Any at det var hans Frilleſon Thorer Haleg 

sæ, 
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ſom han. ſtrax veðfiender fig, og ſender med et vel 

bemandet Skib til: Ingialds Gaard, da Skiebnen 

ei tillod: ham ſelv at giore dette: Tog, Ingiald 

blev indebrendt og Thorer ægtede Ingialds Syſter. 

An raadede ſin Son at blive paa ſin Fadrene Gaard⸗ 

det var bedre at vere en mægtig Herſe end ſom 
Fylke-Konge lade Lov. og Landsret ophaves, thi 

det anede ham at der ſnart vilde komme en Ene⸗ 

voldsfonge i Landet. An flyttede til Hrafniſte, het 

„hvor der vare mange Spogelſer, men der fortælle 

leg dog iffe andet; om Ans Strid med dem pm end | 

at han forſtod at holde dem í Ave. Ans Datter 
var Mioll, hvis Sonneſen Iugemund. drog til 
Island, » Endnu, hedder dét i den tryfte Saga, 

ere nogle Mand i Island Mar 1683, ſom regne 
deres Æt fra Hrafniſtes Beboere Man har dere 
af villet flutte fia, til hvað Tid Sagaen var (Free 

bet; men det er sienfynligen et Glos fem, et fa 

ſtriver jar: ſat til, og ſom heller ikke findes i et 

Membran af denne Gaga fra det fjortende Mars 

hundrede, M. 342 í den —BA— Sam⸗ 

iði | 

2. Der findes adſtilligt Babefagtigtittdenne Gas 

ga, men Hovedindholdet, Ans Strid med Ingiald 
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er en ifalge Norges Tilſtand under Kylfefongerne 

Mi 
st 

fandfynlig Tildragelfe, Der er ſtildret aldeles efter | 

Oldtidens Sæder, Me Ingiald flere Gange af 

ſender enfelte Mænd for hemmeligen at dræbe An, 

ligner aldeles, hvað Kinbogefaga fortæller om Jo⸗ 

kuls Fremfærd mod Finboge. At An Buefvine 

ger virkelig har levet, fan beviſes af Vatnsdela⸗ 

ſaga Kap. 1, hvor Ketil; Thrumr ſiges at have vær 

vet gift med Mioll, en Datter af An Bueſpinger, 

og af Landnama, hvor Aus Ravn forefommer í 

tvende Genealogier S. 145, 185. Men: vigtig 

mob fortælles og intet videre angaaende An paa disſe 

Steder, end om hans Slægt, og at han heed Bue⸗ 

ſoinger. Til en Kong Ingiald Ildraade i Norge 

Fiende vi heller intet; thi om end den Ingiald Ild⸗ j 

raade, Det nævnes í Thorfiein Bifingfons Saga 

6. 39, var en norſk Konge; mage Def Dog have 

været en anden fiðen hang Fader hed Onund og 

Broder Eiftein. Altſaa berver Paalideligheden af 

hvad Der berettes, allene paa Sagaen felb, og 

denne funde være heel; opdigter. Den har ingen 

WVers, inter vet karakteriſtiſtt Trek, Sproget er 

temmeligt nyt; í hvorvel enfelte Udtryk, ſom be= 

tala, befale, Funde maaſkee blot findes í den flet: 

tere Affkrift, fom beð den trykte Udgave er bleven 
- fulgt, * A — 084 då 
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Da imidlertid denne Saga findes í Haand⸗ 
ffrifter. fra det fiortende Aarhundrede, da Saderne, 
ben ffildver, ere oldnordiſte, og den uden Tvivl, hvis 

den havde bheel været Digt, vilde indeholdt langt 

mere æventyrligt, ifær om Ans Strid með Trol— 

dene paa Hrafniſte; fynes man at have Grund til 

af antage, at et ældgammelt Sagn om Ans Bes 

drifter er af Sagaffriveren bleven udſmykket. Gas 

gaen udgior 35 Sider i Bisrners Kampedater. 

* R 

Hromund Gripſons Saga, 
a 

En mægtig Bonde boede í Gorde (Garderige), der 

hed Grip, gift med en Datter af Hrok den Sorte. 
Ðe havde ni Sønner; blande hvilke Hromund var 

den kiekkeſte. Alle disſe fulgte Garderiges Keage 
Oluf/ en Son af Gnode Asmund, paa Vikings⸗ 
tog. En Dag: traf Kongen den mægtige Gerfært 
Hraungvid med fer Skibe, der blev. en haard Kamp, 

Kongens førfte Hovdinger bleve nedlagde af Hraung⸗ 

Sagabibliother á Bind MR 
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bið, indtil Hromund dræbte ham med en Kjølle og 
tog alle Gfibene. Hraungvids haardt ſaarede Bro⸗ 

der, Helge den Frakne, vilde ei bede om Kreð, 

Hromund fod ham dog; helbrede ; hvorpaa han gif 

fil Sverrig og blev Kyfiforfvarer. 

Kong Oluf feilede til Gyðerserne, hvor ban 

tog Strandhug. En Olding bebreidede ham, at 
ban hellere røvede Bøndernes Gods, end vovede 

fig til at opbryde Kong Thrains Dei, og beftaae - 

en Kamp með Gienfærdet, for af vinde dets Lig» 

gendefæ. Efter Oldingens Anviisning feilede Oluf 

til Valland, ſom Thrain engang ved Troldom 

havde erobret, og naaede det efter 6 Dages ſyd⸗ 

lig Seiladé. Han fandt Hoien, og. efter fire Das 
ges Arbeid fif man en Wabning paa den. Da in⸗ 

gen ſtiottede om af begive-fig derind, af Frygt for 

det guldflæðte Gienferd, der fad paa en Stol og 

ſprudede Ild; bað Hromund fig dertil,” imod at 

funde vælge trende af Hoiens Koftbarheder.… an 

[od fig nedhidſe, tog ſtrax et herligt Sværd, ſom 

Han fandt, og. gif frem mod Gienfærdet ; men da 

dette opfordrede ham til, hvis han havde Mod, at 

brydes með fig, og ei bruge Jern, faftede han 

Sværdet ígien „ óg brodes með Gienfærbet. Bed - 

en lang og farlig Famp:fif han det under ſig, og 
efter at han hadde ladet det fortælle fine Bedrifter; 
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hvorledes det i Live havde prøvet Styrke med Kong 
Seming í Svithiod og dvervundet 134 í Holm 
gang, afhug Hromund dets Doveð, og tog Hoiens 

tre Klenodier, en Ring, et Halsbaand og Soar⸗ 
det Mifteltein. 

Ved denne Bebrift blev ——— besti 

mer maatte dog forlade Olufs Hof, forði hang 

Kierlighed til Kongens Syſter, den deilige Svans 

vide, var bleven robet. Kort efter angrebes Oluf 

af be to ſvenſte Konger, Brødrene Daldinger , í 
hois Selſkab var Helge ben Frekne. Hromund 
lod fig af Svanhvides Bonner overtale með fine 

Brødre at hiclpe Oluf. Paa Vanerſoen blev Sla⸗ 

get holdt, en Drom ſagde Hromund, at meget 

den Dag vilde gane mod hans Onſke, og. han holde 
fig tilbage; hans Brødre gif i Kampen, og bleve” 

alle fældede formebelft Kares Koglerier, der dar 

Helges Frille, og í Svaneham ſbavede over Vale 

pladſen. Da Brødrene vare faldne, kom Hro⸗ 

"mund og kempede med Helge, denne løftede í fint 
Forbittrelfe Sværdet fáa hoit, af han dræbte Kare, 

der i Soanehammen foævede om ham, hang Lykke 

bar Hu forbi, og han blev fælder af Hromund, 

fom dog erholdt mange Saar. Svardet Miſtel⸗ 
tein blev bortfoglet af hans Haand, og fan í Est. 

Rma 
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Hromund bleg, for at læges, bragt hen til 

en Mand, der hed Dagel, ſom havde en flog Kos | 

„me; der helbredtes hang Saar, og en Gedde blev 
attglet, form havde flugt hans Sværd. … Kong Hal⸗ 

lings Raadgiver Blind den Onde fif Nys om Aros 

munds Opholdsſted, og drog derhen, men Kiel» 

lingen vidfte at ſtiule ham førft under fin Kiedel, 
fiden fom Slavinde ved Haandkvernen. Mogen 

Tid efter havde Blind mange ondt varslende Drom⸗ 

me, fom fnart gif í Opfyldelſe, da Oluf og Hro⸗ 

mund overfaldt Kong Dalling, dræbte ham og hængte 

Blind. Hromund erholdt derpaa: Svanhvide til 

Wgte, og mange Konger og Kæmper nedttanmned⸗ 

fra dem. 

Schisnning, Lagerbring og Suhm have vel 
anſeet denne Sagas Grundvold for troverdig, og 

ſogt at bringe den i Forbindelſe med andre hiſtori— 

ſte Efterretninger, men den kan neppe antages for 

mere end et vilfaarligt Digt. 

De indvortes Grunde ere imod dens Ægts 

hed. Bel funde Fortællingen, ſom vi nu læfe den, 

maaffee være et Udtog af en ældre tildeels poetiſt 

Bearbeidelſe,  hvilfer ifær be mange af Blinds 

Drømme fap, 9 ſynes at viſe, men Fortallingens 
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vigtigſte Dele, Thrains Hoibrud og Helges Dod, 

ere aldeles fabelagtige. Scenen for De ſleſte Der 

givenheder er enten Balland eller Garderige, Egne 

fra hoilke Islenderne ikke pleie at have nogen ſand 

Efterretning fra faa fiorne Tider. Vilde man end 

henføre alt det Fabelagtige til Indkladningen, blir 

ver alligevel Dovedtræffenc, at en Konge i Vale 

land a: den franfEe eller nederlandſte Kyſt havde 

ladet ſig begrave í en Dei, hvis Koſtbarheder ryge 

teðe8 til Syderserne, ligefaa urimeligt, ſom at 

en Fyrſte fra Garderige holdt et Feldtſlag midt paa 

Bænerfsen með en fvenfE Konge. Tildragelſerne 

ſelv ere for det meſte de jeonligen forekommende, 

og Det Eiendommelige hos dem ſynes, forn nævmere 

ſtal vifeg, at være Udpyntninger af uvedkommende 

Gagn, man vílfaarligen havde benyttet. 

| Uf de udvortes Grunde for Sagaens gt. 

hed eller de der fortalte Begivenheders Paalidelig 

beð, funne di flet ingen Vægt tillægge, hvad Bior⸗ 

ner fortæller G. 19, at en Gieſtgivergaard pan 

Grændfen af Beftergothland og Merife hed Mamuns 

darbod, at í famme Gaard et Sværd var bleven 
opgravet með Paaffrift: ”Ramunds Sværd” í Rus 

nebogſtaver, og at Almuen fang Vifer om Kam⸗ 

yen Ramunds ſtore Bedrifter. Mange Verts⸗ 

huusmænd kunne have hedt Ramund, og eiet Svær: | 

i 
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de; men det er lidet rimwligt, at der til þin Tid, 
da Hromund funde have levet, vare Vertshuſe, 

æller at et ſaadant ſtulde have beholde Plads. og 

Mavn-i et Tufind Mar, eller at Hromund fulde ” 

hos Gieſtgiverens have glemt fit gode Sværd. Den 
ſcvenſke Kæmpevife om Ramund ev den ſamme fot 

den danffe om ſamme Delt (udvalgte danſke Bifer 

4ðe Tome &, 334), der iffe haver noget tilfælles 

með Hromund Gripſon, er — ** blot en 

Varodi. 

„ Vigtigere er den — “ at * om⸗ 

tales Navne og Begivenheder, der forekomme i de 
eddiſte Sange. % den anden Gang om Helge Hun⸗ 

dingsbane forekommer der (Stroph. 2, 3) en Hel—⸗ 

ge, der forflædt ſom Slavinde maler: Haandqper⸗ 

ten hos Hagel, og er nær ved at robes af Blind 

den Onde; í Enden af ſamme Sang tilfsie8 der í i 

rofa, at Delge Hundingsbane blev gienfodt un⸗ 

der Navit af Haddingiaffathi, og hans Elſtede 
Sigrun under Navn af Kara, dér var en Balfys 
tie, hvorom havdes en gammel Sang. Af denue 

Gang har endog Profesfor von der Hagen troet at 

finde et Udtog í vor Saga *). Men disfe Lighes 
der vife neppe andet, end en vilfaarlig Anvendelſe 

3) Die Edda Lieder verdeutſcht durch von der pas 

gen * jú S. VI-VII. 
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áf gamle Sagn og Navne.” Man far í Eagaett 
overført pan Hromund den Korflæðning , form den 

eddiffe Sang tillagde den gamle Helt Helge, og 

gav hans Fiende, der ei kunde fee ham, ſtiont han 

ſtod for hans Dine, det udtryksfulde Ravn Blins 

de. Da nu Sangen var i faa friffe Minde, tog 

man ogfaa derfra det tredie Navn paa den, í hvis 

Huus Hromund ſtulde have været ſtiult, og røbede 
derved den hele Fremgangsmaade, thi af en Has 

gels Huus juft tvende Gange ſtulde have tient til 

et ſaadant Skiuleſted, er lidet vimeligt. At Efr . 

terretningen om Helges Dad í vor Saga ſtulde være 

et Udtog af den tabte Sang om Kare, er en blot 

Gisning. Fortællingen felv kunde vel formedelſt 

fin Xventyrlighed have været et befvemt Winne 

for Digteren, men Ber findes íffe her ſaadan en 

poetiſt Farve, eller flige: Bendinger , der jo liger 

faa godt kunde findeð í et proſaiſt Foredrag. Forſt 
i Enden af Sagaen om Kong Haldings Endeligt 

anføres faa mange af Blinds Drømme, hvilken 
vidtløftige Udmaling af famme Tanke Sagaftrives 

ren neppe af fig felv var faldet paa. Navnet Hade 

dingtaftathi pasſer ikke paa Sagaen Helge bet > 
Frakne, thi de Konger han fulgre, kaldes baade 

í den tryfte Saga og i Haandfkrifterue iffe Hads 
ding men Halding. Det er ogſaa rimeligt atska= 
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thi i denne Gammenfætning iffe er skati Kriger; 

men skadi Sfade; thi den, der fulde antages for 

en gienfodt Delge Hundingsbane, funde neppe bæra. - 

i nogen anden Konges Tieneſte, men maatte være 

fin egen Herre, og aftfan have fit Tilnavn af den: 

Skade ban tilfoiede Haddingerne, hvilfer flet ikke 

fan paðfe pan -Delge den Bræfns. At Bierner 

fætter Den tabte Diadningafaga, ſom Torfæng om: 

taler (Series regum Dåniæ 6, 12) hermed í 

Forbindelſe, er en Beiftagelfe, thi disſe Hiadnins 
ger ere ingen andre end Hedin og Dogne*). Den 

Helge Hadingaſtate, der nævnes í Fundin Noregs 

S. 9 at have været i Ledtog með nogle Haddin— 

ger, fan heller ikke være vor Holge, thi disſe Daða 
dinger vare éi fuenffe men norffe Konger: Der—⸗ 

„imoð funde een, ſom vilde digte en nordiſt Fabel, 

let falde paa. deri at: optage de af eddiſte Sange: 

bekiendte Ravne, Helge og Kare hang Balfyrie. 

Endnu ſtaager tilbage at oplyſe de genealogi⸗ 

ſte Forbindelſer, hvori; Hromund Gripsſon fores 
kommer. Den digtigſte er den, ſom findes i Land⸗ 

namabogen S. 10 og í Floamannaſaga 2 Kap. Det 

hedder, at Hromund Gripſons Sonner for et Mords 

Gfyld forlode Thelemarken, og den ene af dem bleg 
= EY "32 té ⸗ se i s F N 5 

”) See Ynmærlningerne til Hedins og Hognes Gaga. 
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Farfader til den Ingolf, ſom fandt Island. Der 

ved ſettes Hromunds Levetid til Midten af Det ot⸗ 

tende Aarhundrede. — Ligeſom Hromunds Søns 

ners Flugt fra Thelemarken i Mørge pasſer kun li⸗ 
det til den Herlighed, hvori Sagaen lader Fade⸗ 

ven leve i Garderige; Fan heller iffe denne Tids— 
beftemmelfe pasfe, enten með hans Slægtregifter 

i Fundin Noreg S. 9, Hvorefter han í niende 

Led fulde nedſtamme fra Nov, eller med et Slægt: 

tegiftet Suhm anfører ), Ívóvefter Hromunds 

Kone ſtulde være en Svigerinde til den gamle Kong 

Thrand, Der ſutde me givet —* it 

avh. | 

J Sagaen ſiges Bromund at vere en Datter⸗ 

fen af Hrok den Sorte, der forekommer í Halfs 

Hiſtorie. Dette Slægtffab kunde pasſe til den 

Tid, hvori Half rimeligviis har lever, Kong Oluf 

„gioreð til Søn af Gnode Asmund, en Fabelhelt 
- hvis mulige Tidsalder er uvis *). Gienferdet 
Thrain fortæller blandt andet til HGromund, at 

hang Gværð, der revedes hann, hed" Mifteltein, 
9 

a 

3 

#3 hans kritiſte Hiftorie 2 Ð. S. 643 af et 

Haandfkrift af Halfdan Eiſteinſens Saga N. 340 
i 4to i den arnæmagnæanfe Gamling. - = 

) See-Anmærfningerne til Asmunds og Egils Saga. 
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| og at ban havde prøvet Styrfe med Kong Seming 

i Syerrig. Dette: har foranlediget, at et enefte 

Haandſtrift af Hervararſaga har ved en Semings 

Navn den Glosſe, at Thrain ſogte Miſteltein i 

hans Hoi. Men dette viſer blot, at Afſtriveren har 

kiendt Hromunds Saga, thi Bemarkningen fel. 

fan iffe bringeg í Overensſtemmelſe med dens For⸗ 

tællina. I Hervararſaga er Seming en Sen af 
Kampen Arngrim paa Íalogaland, og blev tillige 

med fine 12 andre Brødre dræbte paa Samſo af: 

af Hialmar og Orvarod, her et Seming Konge í 

Sverrig, - Svardets Navn Miſteltein viſer ikke 

andet, end at Sagaſtriveren har villet give ſin 

Heltes Gværd et berømt Navn, og valgte Det, 

der var bekiendt af Mythen om Balder. Het 

- Anandfrift af Gange Hrolfs Gaga *) hedder bet. í 

”benne var Gader til den Oluf den Frakne, der 

blev befriget af Helge i Danmark, og hiulpet af 

Hromund Gripſon, ſom ber fortælles í þang Sae 
ga,” | "Dette bevifer,. at det Eventyr, der faldes 

Gange Hrolfs Saga, eller í der mindſte et Afſtrift 

deraf, er yngre end Hromunds Saga. J Sfidas 

tima nævnes Thrain ſterk fom en Trold blandt 

#) Xtnæagnr 8. 152 Bol Gee Suhms krit iſte 

Siſtorie 3 B. Ge 434. 
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"AU “ 

SBålhalte Helte. "Af alle disſe Henvitsninger føle 
ger ikke andet, etið at der engang har levet en 

Hromund Gripſon, fra hvem nogle islandſte Far 

milier nedſtamme, og at den fabelagtige Saga om 

Ham er temmelig gammel. “Rg 

Dette Reſultat bliver afgisrende beviift ved 

et Gteð i Sturlungaſaga 1 Thattr Kap. 13 $. 

23, hoor der fortælles om et Gieſtebud, der holdtes 

í Island, 1119) "Der var Stoi og megen Gammen, 

goð Moro og mangehaande Lege, baade Dands, 

Bryden og Sagneſtiemt. Hrolf af Sfalmarneð 

fortalte Sagaen om Hraungved, Berſerk og Vis 
fing og om Olaf Lidsmannakonge, og Trains 

Hoibrud og Hromund Gripſon, og mange Viſer 

med. Denne Saga har moret Kong Sverre, ſom 
ſagde, at ſlige Lyveſagaer vare underholdende; dog 

kunne mange hidlede deres Rt fra Dromund." Bí 

finde her Indholdet af vor Saga angivet fra forft 

til fibft, og kunne da ei tvivle paa, at Deir er 
meent ; omendſtiont vor Saga ingen Vers har, og 

uden Tvivl er et Udtog af den omtalte Hrolfs Digt. 

Havde der været et anden paalideltg Beretniug om 

Hromund, funde dette neppe have undgaaet Sturle 

Thordſen, Ben lærde Forfatter af Sturlungaſaga, 

vg han. vilde Da have anført mere om Hromund 

fom hiſtoriſt Perſon, end at der var Kol í Is⸗ 
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land, ſom fra ham regnede deres Slægt. Med 
denne Sagaen Oprindelſe ſtemmer nu baade bet 

AXventyrlige í Deng Indhold; de deri forekommende 

gamle Navne; Sporene til en poetiſt Behandling 

mod Slutningen, og at den i Def, fjortende Aar⸗ 

hundrede har været temmelig bekiendt Denne 

Gaga er altfan Ber aldſte islandſte, form vi með 

Vished vide at være opdigtet. Den, findes trykt 

með fvenft..og latinſt Overſattelſe i Biorners 

Kempedater. | 

GHervararſaga. 
i 

— an á 
. AN Ft: —— rr 

BLA” 13 9 BÆR A is" øre , 

s 

Aſiater og Tyrker kom fra Oſten og bebygte Nor⸗ 

dens Lande, deres Formand hed Odin, ſom havde 

mange ſterke Sonner. En af dem, Sigurlami, 

fik Garderige, og faldt i Kamp med Jotunen Thiasſe. 

Hans Son og Eftermand Svafurlami traf engang 
paa Jagten tvende Dvcrge, hvilke han truede 
til at forarbeide ſig det koſteligſte Soerd. De 

bragte ham Tyrfing ; men lagde til, át bet ſkulde 
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fælbe ſin Mand,» Hver Gang det droges, blive 
Redſtab for de tre ſtorſte Niddingsverk, og vorde 

hans egen Bane. Bed Tyrfings Hielp hævnede 

Svafurfami Kaðereng Dad paa Thiasfe, men blev 

fela nedlagt med fir eget Sværd af Berfærfen Arne 

grim; en Son af Grim, Ber var en. Foſterſon af 

den Gtærfoððer Aledreng af 2 husfeflægt, fom havde 

otte Arme; og blev dræbe af Thor. Arngrim bleg 

nu Eier af Tyrfing, der gif í Arv til Angantyr; 

den ældfte af hans 12 fæmpeftærfeSonner. Hior⸗ 

vad, een af disſe, friede til Ingeborg , den ſven⸗ 

{fe Kong Vngves Datters men hang Medbeiler 

Hialmar den Modige ſtevner ham til Holmgang 
paa Samſo. Efter at Angantyr havde holde Bryl⸗ 

lup með Jarl Biartmars Datter paa Aldeigiaborg, 

ſeilede han med alle ſine Brodre til det beſtemte 

Sted. Der dræbte de, da Berfærfergangen Font 

over Bem, alle Hialmars ;Mænds men da fiden 

denne felv og hans Foſtbroder Orvarodd mødte dem 

i Holmgang, miftede de alle Livet, efter at have 

givet Diafmar dødelige Saar. Tyrfing blev: lagt 

i Angantyrs Dei. Dennes. Enfe fødte efter hang 

Død en Datter, ber blev Falder Hervora. Fra 

Barndommen af vifte hum fig fampbegierlig og 

blodtorſtig, og da hun havde hørt om Faderens 

Hoi paa Gamfo, Elæðte hun fig í Mandsklæder, 

J 
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og drog i Vikingers Selſkab derhen. Allene gik 

hun om Natten hen til Gravhoiene, hvor Lands⸗ 

folket aldrig af Frygt for Spogelſer kunde komme, 

vakte ved Sange ſin Faders Aand, og beſvor denne 

at give ſig Tyrfing, ſom hun og erholdt, men med 

den Spaadom, at den ſtulde vorde Slagtens Bane, 

Under Navnet Hervard beføgte hun Kong Gods 

mund paa Glæfisvol í Jotunhiem, og hialp Kongen 

af fyille Skak; men Da em af Hofſinderne havde 

taget Tyrfing i Haand, dræbte hun denne, for⸗ 

{ob derpaa Glaſisvol, og efter nogle Aars Vis 

Eingétog vendte hun endeligen hiem til fin Faders 

Borg. Der fyslede hun með QObindearbeid, og 

Blev faa yndet, af hendes Roes udbredte fig til 

Glaſisvol, hvor Gudmunds Son, ben af fin Mete 

færd bersmte Hofund, beilede til and dg re 

hendes Ja. | 

Dervora fif tvende Sønner, Angantyr, der lig» 

heðe Faderen, og Heidrek, der giorde hver Mand 

buðt. En Gang, da Faderen bóldte Gilde, og 

ei havde indbudet Deiðref, fom bleg opfoſtret hos 

et gammel Stridsmand, kom denne dog til Kone 

gegaarden for at forderve Feſtens Glæde. Da 

bet lykkedes ham at fætte Splid mellem nogle af 

Gieſterne, faa et Mord bleg begadet ; To hatt, óg 

fagde, at Gildet var aldrig bedre, end naar den 
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røde Vædffe randt paa Dugen. Da bød den ret⸗ 
” færdige Dofund, han fulde landsforviſes, men 

gav ham tillige otte gode Raadt aldrig af hielpe 

den, der havde fveget fin Landsherre; aldrig tila 

give den, der havde fveget ſin Stalbroder; ikke 
fade fin Kone, ſtiont hun bað derom, ofte befsge 

fine Frender; iffe tobe filde hos fin Frille, eller 
betro hende fin Hemmelighed; ei vide fin bedſte Heſt, 

naar han vilde ile; ei foſtre en Magtigeres Barn 

eller gierne modtage hans Gifde, og aldrig have 

mange krigsfangne Tralle hos fig. Jagttog han 

disſe Nøgler fulde hart vorde lykkelig. Hervora 
gav ham Sværdet Tyrfing, Broderen en Pung 
med Guld, og ledfagede ham paa Beien. Heide 

vef blev meeſt glad over Sværdet, men da hart 
drog det ud for at befee Def, paakom ham Berſer⸗ 

kegang, fan hart fældede Angantyr. 

Heidrek angrede fin Ugierning og opholdt fig 

en Tidlaug í Skovene, mer han onſkede fig dog at 
vorde bersmt, fom hans Xfmænd, og begav fig 

tíl Kyften, hvor han ført til Trods for Faderen 
loskiober en, der Havde fveget fin Landsherre, ſiden 
ett, der havde myrdet fin Gtalbroðer. Han bli 

ber derpaa Anfører for en Hob Bifinger , feirfæl 
og tagnfundig. Ved fin Tapperhed befrier han 

Reidgothlands Konge Harald fra at bétale tat, 

y 
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og erholder hans Datrer Helge til as med b hand 

Halve Rige. I et Dungerðaar fagde de vife Mænd 

efter anftillet Offer, at det ædlefte Barn i Landet 

fulde offres. Heidrek lovede, at hengive fin Son 
paa det. Bilfaar, at hver anden Mand af hele 

Folket føoer ham Lydighed; men með denne fiore 

Har ångreb han Kong Harek, og offrede ham óg 

hans Mænd til Odin: - Dette var det andet Nid⸗ 

bingSværf der blev øvet með Tyrfing. Helge hang 

ſig + Diſarſalen. Paa et ſeierrigt Tog fyð til 

Hunaland fangede Heidrek Kong Humles Datter 

Giffa efter at hun havde været hans Frille í nos - 

gen Tid, blev hun fendt hiem til Faderen, og 

fødte en Søn, ber kaldtes Ólað. 

| Nogen Tid efter ægter Heidrek den ftisnne 

Dlofa, Datter af Ake Konge í Saxland. Ime⸗ 

dens Heidrek bar paa Sotoge, lod han hende reife 

hiem át beføge fine Forældre; men Da þan felb Ber 

ett Aften vil overrafte hende, fandt han en lys⸗ 

haaret Træl í hendes Geng... Heidrek lader fig 

noie med paa Thinget at fortælle Sagen, jager 

Trallen af Landet, ſkiller fig ved Konen og. beholder 

hendes rige Medgift. Derpaa tilbyder: han Gar⸗ 
deriges Konge Hrollaug át ville opfoftre hans Søn; 

„og modtager nogen Tid efter. hans Indbydelſe til et 

pragtigt Gilde. En Dag, ſom han bet tog ud ÞAR , 
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Sagt med fin Bofterfan beder han Bene fFiule fig, 

ender derpaa filde tilbag ge með tilſhneladende Sorgr 

og betroer fin Frie Sifka, at hatt havbe dræbt 
fin Foſterſen. Sifka fan iffe tie, Hrollaug lader 

Deiðref binde ved de tyende Niddingsmand, han 

felu forðum havde reddet; mett Deiðref befries dog 

bed fine egne Folk, ſom han havde fat í Baghold, 

og efter megen Blodsudgydelfe erfarer tilſidſt Hrol⸗ 

laug, at hans Son er í Behold hos Heidrek, og 

forſoner fig med ham, ved'at give ham fin Datter. 

til Xgte. | 

Heidrek ophsrte nu at —9 — dáð gode Love, 

og blev deu venneſaligſte Høvding. Tolv viſe Mænd 

ſtulde damme alle ffore Tretter og tillige vogte 

Freirs Galt, til hvilken Guddom Heidrek ifær ofs 

frede. "Enhver, der Havde forſeet fig imod ham, 

ſtulde enten dommes af de Tolv, eller forelægge Hei⸗ 

drek Gaader, han ei kunde leſe En Herſe ved 
Navn Geft í Ridgothland, der hoiligen havde fore 

feet fig mod Heidrek, frygtede for begge Dele, og 

offrede til Odin, for at erholde Hjelp Odin vis 
fie fig for hatii, dg lovede í hans Sted åt gaae til 
Kongen: Odin fremfætter ! nu én Mængde gaade⸗ 

fulde BefFrivelfer paa Naturgienſtande ſom Heid⸗ 

rek alle forſtaaer at loſe, men da han tilſidſt ſpor⸗ 
Sagabibliothek, Bind. Mn 
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hvad ſagde Odin Balder i Øvet, førend * 

Kal paa Baal, mærfer Heidrek, at det er Odin 

felv, udftielder ham, og vil hugge med Tyrfing. 

Men Odin omffabte fig. til en Falk, og fløj faa 

- hurtigt bort, at han iffun miftede Halen, hvor⸗ 

for og Falken ſiden bærer fan Fort en Stiert. F aa 

Flugten figer Odin bam, at han til Straf for at 

have brudt fit Leide, fulde dræbes af den usleſte 

TFræl. Kort efter, da han havde redet langt paa 

„fin bedſte Heſt, blev han myrdet i Sovne af nogle 

ſtotſte Trelle. Den ældfte Søn, Angantyr, hævs - 

nede hang Død, og fif Tyrfing tilbage; men da 

Halvbroderen Dlsd fordrede det Halve af hele Mrs 

ven, opftoð en haard, Strid mellem de tvende Bro⸗ 
dre," Paa Dunhede Þarf kampede flere hundrede 

Tuſinde ſaaledes "med hinanden, „at Dale fyldtes 

af døde Kroppe, og alle Gaarede druknede paa 
Valpladſen i Blod. Hlod falde med alle Hunner. 

Angantyr var længe Konge i Ridgothland, hang 

Sonnedatters Sonneſon var Ivar Vidfadme. Til—⸗ 
ſidſt komme nogle forte. Efterretninger om Bras 

vallaflaget, hvor Sigurd Ming giores til Konge í 

Danmarf „ men Harald Hyldetand til Konge over 

Oſt⸗Gothland, ſiden om Regnars Sonner, Styrs 

biorns Strid med Erik Geierfæll, og om adſkillige 

andre foenfie Konger, hvoraf den ſidſte er Philips 
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pus, gift med Ingegerd; — * * — By 

feng Datter. 
SEER ES TREN Í — 

Baandet, der knytter disſe Begivenheder til" 

tt Heelt; er Forbandelſen, der lagdes paa Tyrfing, 
hvortil kom de Raad, Heidrek modtog af fin Far 

der; thi den hele borige Fortælling tiener blot til 
at vife, hvorledes hine Forbandelſer bleve opfyldte, 

og disſe Raad bleve overtraadte. Dette Baand - 

er romantiſt, nemlig hentet fra Middelalderens, 

Eventyr, og iffe mythiſk, eller grundet paa Sagtt - 
om gamle Guder, Thi at Odin bliver fornærmet 
af Heidrek, er noget í fig felg uvæfentligt veð Fora 

tællindeng Gang. 

Skuepladſen for disſe Begivenheder ER 

ges, med Undtagelſe af Samfø, enten í fierne Egne; 

"eller paa Steder, hvis Beliggenhed ét kan beſtem⸗ 

meg, eller í Fabellande. Jotunheim, ber ſnart 

blandtes med, fnart ffilteð fra Riſalandet, ſettes 
norden for Gandvik eller det hvide Hav; Ber laae 

Udødelighedsageren og det herlige Gleſisvol, uden 

for de Lande, hvortil Nordens Søfarende kunde 

naae. Ridgothland fætter Verelius i Smaaland, 
Torfæus í Jylland, Suhm í Lifland og Preusſen. 

Sporger man, hvor Sagnſtriveren omtrent har 
Mu 2 

ø 
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tenkt fig Ridgothland, bliver Suhms Mening vie 
meligft formedelſt Nærheden af Garderige; neppe 

funde desuden dette Land tænkes í Skandinavien, 
da ingen af de andre Navne minde om Nordens bes 

Fiendte Egne, og det maae have været et fiort Faſt⸗ 

land, fiden der iffe nævnes Skibe í den ſtore Kamp 

mellem Angantyr og hang Broder. Endnu mere 

forlegne have Oldgranſterne været med Hunalands 

Beliggenhed, ſom Torfæus fætter í Holſteen, ans 

dre í Bremen, Suhm ved Rhinen. , Uden. Tvivl 

er Hunaland blot et fydoftligt Fabelland, thi alt 

hvað der fortælleg om Hunner í Morð, deres Kris 

geriſkhed, Mængde og Hornbuer, er uden Tvivl 
blot bleven foranlediget veð Volſungernes Hiſtorie, 

i Korbindelfe med forvirrede Minder fra Folfevans 

dringernes Periode. Bolm og Dunhede ere ubes 
kiendte Steder Stilen í denne Saga indeholder 

mange Spor af nyere Tanker og Vendinger. Nogle 

af disſe ere ſeregne for den kiobenhavnſte Udgaver 

der er forfattet efter ber fuldſtandigſte, men tillige 

det ſeneſte Haandſtrift. F. Er. at Heidrek og Her⸗ 

vora lærte Ridderſktab S. 80, 122, at Ridgoth— 

land og Hunaland (maaffee her tænfteð paa Un⸗ 

gern) nu er faldet Tydſtland, der tæller tolv Kon— 

geriger fom Norge S. 221; fremdeles Sfildrins 

ugerne over Angantyrs Holmgang S. 32 og Hervo⸗ 
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tað Kampe GB. 200, famt Glaget ved Dunhede 

S, 210 f., der ganfEe ere í den fenere Wventyrs⸗ 

maneer. Andre RNttringer, Ber røbe en ſenere 

Didsalder, ere tilfælleds baade for den danſte og 

foenfte Udgabe. Adſtillige af disſe vil Læferen als 

lerede í bet foranforte Indhold have kunnet ber - 

mærfe, nemlig: at Odin gisres til Formand fot 

Tyrker, at ban har en Søn Gígurlami, ſom efs 

lers ingenfteð8 nævnes; at Jotunen Thiasſe, Í 

Edda en aldeles mythiſt Perſon, hvem Guderne 

dræbte, her fremtræder ſom hiſtoriſt tilligemed 

Gudmund af Glaſisvoll, 9 tfed ældre end Ivar 

Vidfadmes Dage; alt dette viſer en Anffuelfe af 

de gamle Gagtt, forſtiellig fra den; Eddaerne in⸗ 

deholde. Hertil komme adſtillige Yttringer om 
hvad Skik var í gamle Dage &. 184, 226, og iſer 

digfe Ord i Sagaens Beghndelſe: ”faafedes findes 

det ſtrevet gamle Bøger.”” Da de islandſte His 

ſtorieſtrivere endnu í det trettende Aarhundrede hellt 
beraabte fig paa aan, kunde man neppe førend É 

ſidſt í det fiortende falde paa af tale om gamle Bar 

ger. Det ſidſte Kapitel fortfætter vel fun Slægt 

regiftret til mod Enden af det elleote Aarhundrede; 

men at Kongefagaerne og Regnars Saga citeres, i 

at der fortælles om, at Bråvallaflaget nævnes 

afte i gamle Sagaer, dette vifer, at dette Kapis 
* 

ER 
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„tel í det mindſte maae være ffrevet:i det trettende 

Aarhundre eller ſenere. Suhm quforer vel (frír - 
tiſte Hiſt. 1D. S. 423526) et Haandſkrift, der 

udelukker adſtillige af de her anforte mistankelige 

Steder, men feld, í dette eiteres de gamle Bøger, 

Naar vi forbigaage den eventhrlige Indklad⸗ 

ning og. Sagnene om Starkodder, der ved Gør 
threks og Hrolfs Saga blive underføgte, fan det 

søvrige henfores til fire Hopedpunkter: Angantyrs 

Kamp pag Gamfa, Hervoras Nattebeſog veð Far 

derens Grav, Heidreks Ondſkab og Kløgt, og den 

yngre Angantyrs Kampe med Hunnerne eller Sla⸗ 

„get ved Dunhede. Af disſe er Angantyrs Kamp 

beð. indvortes Grunde meeſt bebislig. Saxo for⸗ 

fæller i 5. Bog. G.93 om Berfærfen Arngrims 12 

Sønner „ ber kampede paa Samſoe med Hialmar 

og Orbarodd, hvor Navne og de fleſte Smaaeom⸗ 

ſtendigheder ere faa aldeles ens, at man ei fart 
omtvivle, Def es den ſamme Begivenheds omend⸗ 

ffisndt det Øvrige, ber fortælles om Arngrim og 

hang Samtid hos Garn, er heelt forffielligt. At 
„Bette Sagn ogfaa er behandlet í den fabelagtige 

Orvarodds Gaga, tiener til at vife, hvor udbredt 

Bet var, Hertil kommer, at de mange Vers, der 

findes í denne Deel af Herdararſaga, ſynes ældre 
end den hj Fortælling, der juſt anfatet dem 
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—* Vidnesbyrd S. 2 81 have altſaa Grund 
fil at antage, at — * paa Samſo er et ald⸗ 

gammelt hiſtoriſtt ved Sange forplantet Sagn. 

Sfølge nogle. Korfattereð Vidnesbyrd var endnu 

Gienklang heraf i det fyttende Aarhundrede tilbage 

ide Minder, Gamfingerne havde om Orvarodds⸗ 
hoi og Braðregravene *). 

Dafaa den Deely der angager Hervora, ber 

faaer næften af lutter: Sange, høoraf ifær hendes 

Befværgelfeð Gang til Angantyr har et fraftfuldt 

oldnordiſtt Præg; ſynes derfor neppe at kunne være 

digter fenere, end det tiende eller ellevte Aarhun⸗ 

drede og muligen for. Men da vi ellers intet kien⸗ 

de til denne Hervora, fan-ingen ſige om hendes 

Mattebefag ved Faderens Grav er mere end en Dig⸗ 

terphantaſie, der fiden har givet en Sagnemand 

Lyſt til paa fin Viis at bearbeide hendes og Tirs 

fings Hiſtorie; men ogfaa í dette Tilfælde. tiener 

Hervoras Sang til at bevife Xden af Minderne 

om Angantyr. * 

Kong Heidreks Exiſtens er meget problema⸗ 

tiſt. Han nævnes ingen andre Steder; han ſtal 

* Torfæi ſeries regum Daniæ p. 35, 50. Thuras 

Beſtrivelſe over Samfø S. 70, banffe Atlas. 2, 

S. 257, Untiqvariffe Annaler í B G. 36, 37: 



= 
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have leet uden for Norden; hans Hiſtorie er faare 
æventyrfig, der findes ingen Beið í ſamme uden í 
Gaaderne. Da disſes poetiſte Oplosning fun fine 

beð í en eneſte Afſtrift, ſynes denne at være et ſe⸗ 
nere Produkt. Gaaderne ſelv fyneð vel efter S. 

178 at være ældre end Fortællingen, met de inde 

Molde dog faa lidet karakteriſtiſtt, ligne fan meget 

fenere Tiders Kløgt, at de fnarere høre til det 

trettende end til det tiende Aarhundrede. Det er 

ogſaa meget muligt, af noget Diftorifft, men hvis 

ſande Geftanddele vi ikke mere funne udfinde, lig⸗ 

ger til Grund for denne Fortælling. Viſt nok fils 

Dres den ægte nordiſte Sæder, er derfor neppe ſenere 

end det trettende Aarhundrede, og fan benyttes til 

at oplhſe Sæder og Stitfe í det gamle Norden. I 

Beſtrivelſen over Slaget veð Dunhede ere vel Vers 

ſene noiere indflertede i Begivenhederne; men disſe 

„ Berð bære felo Prag af en pngre Alder, naar fr 
Er. Angantyr ganffe í Riddertidens Mand lover 

Broderen 1200 Mænd, 1200 Heſte, 1200 Vaa⸗ 

bendragere o. f.v. S. 192, vg naar Hunnernes 

ueimelige Antal beſtemmes med arithmetiſt Maiage 

tighe) S. 210, Slaget felv belfriveð med de for. 

ethvert ſtort Feldtſlag fædvanlige Zræf, og uagtet 

det ſtulde have været tilligemed Bravallaflaget det 

ſtorſte í Norden, nævnes det dog intet andet Sted. 

i 
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"Lægges nu hertil det Mistænfelige, af Hunnerne 
her ſpille en Hovedroͤlle; bliver det fagre uvifi, om 
tet Feldtſlag nogenſinde har faaet paa Dunhedes 

Marker Antage ví ſaaledes Sagaens ſidſte Halv⸗ 
deel for uhiſtoriſt, bliver Tidsregningen for dens 
forſte Deel ubeſtemmelig; men folges dens ide 

nesbyrd í det Hele, ere Ber 12 Wtled eller omtrent 

300 Aar mellem Arngrim og Regnar Lodbrog. An⸗ 

gantyrs Kamp Havde da tildraget ſig í Beghyndel⸗ 

ſen af det ſiette Aarhundrede. | Fi 

Hervararſaga beſtager alt ſaa i fin nærvær 

vende Form af en rimeligýiið í det trettende Mare 

Hundrede opdigtet Fortælling om Heidrek og hans 
Sonnuer, der er bleven fat í Forbindelſe med San⸗ 
gene om Ben ældre Angantyr og Hervora, 98 af 

en fenere Forfatter betragtet fom en Heel ſand His 

ftorie og forfynet med Indledning og Ende. Dette 

har atter í det fiortende maalfee endog i det fem⸗ 

fende Aarhundrede erholdt adſtill ge Tilfætninget, 

og í denne Form er det, vi læfe Sagaen í den kis⸗ 

benhavnſke Udgave &:.295 ti. 4. #85. Verelii 

Udgave í Folio, forfynet med mange Anmarknin⸗ 

ger, er fra 1672. Efter Berelii Text er en ſpenſt 
Dverfættelfe udkommet 18117, forfattet af Dofr. 

præft Afzelius med Anmærkninger, 
Í 
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Her voras Gang er aftryfti Hikes Thesaurus 
ai septentr. P.I. p. 193-05, hoorfra den 

blev overfat paa Tydſt af Derðer (i þang Volkslieder 

.156 og Wercke sur ſchoͤnen Litt. 33. G.407,412). 

Paa Danſt findes den í Sandvigs Sange fra det ald⸗ 

| fie Tidsrum S. 61; paa Italienſk i Graaberg de 

Heniſees su gli Scaldi p,494; paa Franſt i Brud: 

fiyffe.af Noel í Magasin encyclopedique 1800 

p:533." Græter har frit behandlet. Sagaens Þor 

- bebæmne under Navn af Tyrfing oder dag Zwer—⸗ 

gengeſchmeide í Bragur 1, 2, 78. Maftor Grundts 

big har givet em fri Dverfættelfe deraf í Fðunnai 

en Nytaarsgave for 18112 Suhm har anbragt 

Angantyrs SKanip í fin Fortælling om de trende 
Venner (ſamlede Gfrifter 3 DJ; vidtloftigen ta⸗ 
for ban om Sagaen * dens Haandſkrifter í hans 

* Hiſtorie 1 sh S. 409-454.. 

Hedins og Hognes Saga, 
nn 

ÍD fien for Vangkoisl efter Tanais í Añtaland byge 
gede Aferne, deres Hovedborg var Asgaard, 
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Odin deres Konge; han fatte Niord og Freir fig 

nærmeft.. Niords Datter hed Freia, hun var Odins 

Frille. Fire klogtige Dverge, Frigg Jadulla, 

Berlyng og Knep (i Flateparbogen hedde de Alfrig / 

Doalin, Berlingr og Grer) ſom boede í eit Klippe 

nær Kongens Borg, ſmeddede et Guldſmihkke, hvor: 

til Freia fif fan ſtor en Lyſt, at hun tilbragte fire 

Dage hos. Dvergene for. at erholde det, 

Den trædffe Lofe, en San af Oldingen Bot: 

baut og iællingen, Laufey, fortæller dette til Odin, 

ſom byder ham. af liſte Smykket fra Freia: For— 

vandlet til Flue «trænger Loke ind í Freias Buur, 

ſom Loppe bringer han ber Sovende til at vende ſig, 

Ísfer derpaa. Smykket og gaaer bort. Freig bee 

fværger fig over dette Tygeri til Odin, ſom fvas 

rer, at hun aldrig erholdt Smylket med mindre 

hun fif tvende af de mægtigfie Konger til levende 
og døde at fæmpe med hinanden, indtil en friften 

Mand havde Mod nof til at adſtille den. 
Syv og fyve Nar efter Fredfrodes Dod tes 

gjerede en Erling over Upland, ſom havde to Son⸗ 

ner, Sorle ben Starke og Erland. Sorle nedlagde 
Bifingen Svide og dræbte fiden Kong Halfdan í 
Dannemarf, ber bogde í Byen Herianskilde (í 

Flateyarbogen Hroiskilde). Ved Odins De mødte 

han Halfdans Søn Hogne, hvem han forgjeves 
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tilbod Forlig. I Kampen imod ham, fegnebe Sörle af 

Mødighed og Saar, men Hogne lod ham helbre⸗ 

de, og holdt Foſtbroderſtab með ham, indtil han 

faldt paa et Tog í Oſten, forn Ber finaer í Sørles 

Stike (Viſe). Hogne blev derefter faáre mægtig, 

undertvang ti Konger 7 og var beromt fra Vinner⸗ 

nes Land indtil Paris. 

Ikke mindre mægtig Sat Hedin, en Søn af 

Kong Hiarand í Gerfland (Afrika). En Dag møder 

denne en ſtjon Dvínde í en Skob, hun kaldte fig 
Golna (i Flateyarbogen Gondul, en Valkyrie) og 

opfordrede fam til af maale ſig med Kong Hogne 
i Dannemarf. Hedin feiler bíð paa et Skib med 
treðive Mand, Fappeð með Dogne í allehaande Ler 

gemssbvelſer, og fværger derpaa Foſtbroderſtab med 

ham. Kort efter drager Hogne ud paa et Tog 

Hedin, ſom var dieven tilbage at vogte Landet, 

moder igten í Skoven hiin faore Qvinde, der gir 

ver ham en Glemſelsdrik, og derpaa egger ham til 

at vife fin Kiæfhed, ved at lade Hognes koſtelige 

Skib glide í Søen hen over hans Dronnings Lig; 

fætte hans ſtjonne Datter Hilde derpaa; og ſaale⸗ 

bes føre hende bort. Hogne gjør alt dette uagtet. 

Hildes omme Banner, møder derpaa Golna, ſom 

indvier Ham til aft det, Odin havde beſtemt ham, 

Nu forſt vaagner Hedin af fin Doale, og ſtynder 



Hedins og Hognes Saga. 573 

fig af drage bort, men da han kom til Øen bær 

fif pan Modvind, Blev naaet af Hogne, og da 

denne ei vilde tage mod Forlig, begyndte de at 

kempe for Hildes Oine, men ligeſom be fandertlar 

vede hinanden, fode de op igjen, og bleve ſaaledes 

geð i 223 Mar (efter Flateyarbogen i 143 Mat) 

til Oluf Tryggveſens Dage. Da Kongen en Aften 

landede veð Øen, gif een af þang Mænd, Hvar 

Liomi, í Land om Natten, og mødte den blodige 

Hedin, Der fortalte ham fin Dom, og bað hans. 

dræbe fig og Dogne tilligemed den hele SÉare, Lios 

mi udfører Det lykkeligen, og forsæller det om Mors 

genen til Kongen. 

Bi kunne følge de forfFjellige Maader, hvor⸗ 

paa dette meget poetiſte Sagn er bleven hearbeibet. 

Den ældfte Kremftilling „er uden Tvivl den, der” 

findes í Snorres Edda ved Kongernes poetiſte Navne 

(hvilken lidet. forfortet udgisr 67 Dameſaga af 
Reſens Edda.) Der hedder det: ”Medens Køng 
Dogne í Norge drog i Kongeftævne, blev hans Datter 

rsvet af Hiedin Hiarands Son. Hogne forfulgte 

dem til Drfenserne. Hilde gikſtil Faderen, bød 

ham Forlig/ men fagde tillige, at Hedin var ber 

redt til at flages, og. vilde ba iffe ſtaane. Faderen 

i 
i 
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gáb hende et haardt Saar, og nu fortalte Hilde 

til Hedin, at der ei var Haab om Forlig. Der⸗ 

paa opſtillede de deres Skarer. Hedin tilbyder da 
ſels Forlig, og Guld til Boder, men Hogne fods 

ver, at hatt gjorde dette Tilbud for filde; nu havde 

han draget Sværdet Dainsleif, der, engang blot» 

tet, fulde mættes með Mandeblod. Derpaa bes 

gyndte de Kampen, der kaldtes Hiadningernes 

Kamp. Mod Aften ginge Kongerne til Skibet. 

Hedin opvafte ved Troldom de Døde, og hele S fås 

ven begyndte om Morgenen igjen át kampes; faas 

ledes gif Det den ene Dag efter den anden, og det 

hedder iQvæderne, at Hiadningerne ſkulde faaledes 
fare fort til Magnatof. Deraf blev Kampen kal⸗ 

det Hiodningernes Storm, og Vaaben Hiadnin—⸗ 

5) gernes Ild eller Stav. Dette Efter „ Sagn havde 

Brage Skald qbæðeti Regnar Lodbrogs Drape.“ 
Mu anføres fem Stropher af dette, Hhoori der ſiges 

„með mange Ditffrinninger, af Hogne og Hedin 

bleve veð en ſlem Dvínde (loða fordæda) bragte 
til at kempe mod hinanden. "Dette ſynes af áns 

tyde, hvad ben proſaiſte Indledning þenveger paa, 

af man har antaget Hilde/ fot át have egget de tvende 
Helte mod hinanden. Dermed pasſede Set og godt, 
dt Kriger í Barkemaalet kaldes Hildes Leg, Glas 

get í Asbiorn Prudes Dodsſang, Hildes Storm, 
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* i Regnars Dodsſang Hildes Bark; tög. 

at paa disſe Steder ikke menes nogen anden Hilde 

„end vor, følger af et Vers af Brage Sfald, Ber" 

anføres blandt Vaabnenes Kenningar, hvor Skiol⸗ 

det kaldes Hognes Moes Ring. Gizur Sfald fag 

ved Slaget pan Stikleſtad, at Hedius Quinde ſnart 

vilde komme. Ogſaa Hedins og Hognes Navne 

brugtes ſtjont ſielden til digteriſte Billeder. Saa— 

ledes kaldte den yngre Thiodolf í det ellevte Mars 

- hundrede Pantſeret Hedins Things ellet Forſam— 

lings Sark*) og Styrkar Oddſen nævnede — 
ſom Hognes Kolf. **) 

At de fældede Krigere, hver Morgen. opſtode 

igien, og fortfatte Striden indtil Ragnarok, var: 

maaſter em digteriſt Fremſtilling af det uforſonlig⸗ 

fie Had.” Saare gammelt maae dette Sagn have 

været, da Brage den Gamle, ſom levede før Has 

rald Haarfagers Tid, derfra kunde laane digteriſte 

Udtryk. 

Hos Saxo i femte Bog S. 89 — 

Sagnet í en blot hiſtoriſt Dragt; Hedin (hos Sar 
to Hithid) er Konge í Rorge; Hogne — i 
pre 

*) Heimskringla Magnus den Godes Saga Kap. aði i 
S. 38. 

"ty 3 Skipaheiti í Enðrteg 6. 661 J 
Bearbeidelſe. 3 
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Jylland, begge folge Frode den Tredies Banner, 

Hogne trolover bithin fin Datter; men da han þar - 

ter, at Hedin ffulde for Bryllupet have havt util⸗ 

ladelig Omgang með hende, angriber han ham með 

fine Gfibe, men overvindes, og maade flygte til" 

Sylland.  Kroðe vil megle imellem Bem, men 

ða De ei Ville índgaae Forlig, byder han dem holde - 

Fvefamp. SF denne overmander Hogne Hedin, 

men ynkes over hans Ungdom, og fiænfer ham 

Livet.  Syo Aar efter mødes de ved Hedinss og 

dræbe hinanden: " Sagnet gif, at Hilde af Lengſel 

efter fim Mand hver Mat ved Sangé-opvabte de 

Dræbte til nye Kampe. 

Krigens Anledning er fjer mere uſandſynlig 

end efter Eddas Fremftilling, men den giver Saxo 

Leifighed til et Exempel pan Oldtidens rent 

Seder. Almuefagnet, Saro tilſidſt omtaler, hen, 

" fatte de Dodes Opogkkelſe til Natten, Spøgelfers 

nes Tid, men betragtede den vel iffe ſom en Straf; 

men font en Troſt for Hilde. 

Sammenligne vi nu Sagaen med Eddas og 
Saxos Fremſtilling, ville vi let erkiende Deng Nys 

fed. At Fortællingen er fat i Forbindelſe með 

Aſerne, og derved har erholdt en Art af mythiſt 

Præg, kunde ved forſte Diekaſt ſynes et Bevis for 

dens Xlde; hois ikke det, der fortaltes om Aſer⸗ 
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ne, var af en ſaadan Beſkaffenhed, at det ei kunde 

være andet end kriſtelige Eventyr. Der findes in⸗ 

fer i Eddaerne om, at Freia ſtulde paa denne 

Maade have. erholdt fit befiendte Smykke. For⸗ 

tællingen er í fig ſelv moðfigende , Da den paa. eta. 

gang fremftiller Aſerne ſom Menneffer og form onde: 

Aander; de, Dødes Dpvæffelfe hver Kat bliver 

her en Straf over dem, der havde ladet fig forføre 

af Diævelen, og. hvis Ophor tiente til. at: fore 

herlige Kriſtendommens Magt og dens. Korfynder 

Song Oluf. Den hele. mythiffe Knude ſynes en 

Efterligning af ſydlige Feehiſtorier, í hvilfe ofte - 
Menneſkene mage undgielde formedelſt Toiſt eller 

Veddemaal mellem højere og A fra ondt — 

Sander. 

At Hogne orð gi a gát vet Gefiendt lige til 

Paris, antyder neppe; ſom Suhm formoder (fritir 

ffe Hiſtor. 3.D. S. 28), at enten Hogne eller 

nogen af hans Mænd havde feidet paa denne Stad, 

men. at Sagaen er ffreven i det trettende eller fiors 

tende Aarhundrede, da be nordiſte Klerke droge til 

Varig, fom Lerdommens Miðdelpuntt. Sagaen 

æt udgivet. tilligemed. Ketil Dængs af Dle Rudbek, 

med Dverfættelfe af IsleifThorlevfen 8 S. i Fol. 

Denne Udgave er iffe blot meget ſtisdeslos, men 

Sagabibliother a Bið... 0 
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4 ððfaa efter et maadeligt Haandſtrift. Bedre er 

"den Recenſion af Sagaen, der er faget af Fla⸗ 

teyarbogen, og ſtager i den islandffe Udgave af 

Olaf Tryggveſens Saga 2 D. S. 49758 under 

Navn af Sorle Thattr. Tidsregningen et. lige 

efterrettelig í begge Recenſioner. Det Hiſtoriſke, 

ſom ligger til Grund for Sagnet, Fan itfe være 

fingre end fyvende Aarhundrede, og er rimeligviis 

én Deel ældre. Da Sagaen findes í Blateyarbos 

gen og uden Tvivl er yngre end Snorres Edda, 

maae den være ſtrevet enten i den fiðfte Halvdeel af 

det trettende Aarhundrede eller í bet fiortende Aars - 

hundrede. Suhm taler om denne Saga í fin kri⸗ 

tiffe Hiſtorie D. S. 22-30, 

3 Gange Rolfs Saga Kap. 17 læfeð Folgen⸗ 

be: "Mellem Gardarige og Fartartiget ligger en 
ðe, der kaldes Hedins De, fom en Karl tegierer. 

Det ér vife Mænds Sagn, at Kong Hedin Hia⸗ 

randsſsn forſt ſteg í Land paag den De, da han fra 

Indialand reifte til Danmarf, og derved gav Øen 

Navn. Torfæué føler til (Series 483), at Sar 

gaen anfører fom Hiemmel herfor Hiadningernes 

Gaga. LOmendffisndt nu dette iffe findes i vore - 
Haandffrifter af Gange Rolfs Saga (Suhms fri 

tiſte Óift. 2 Ð. 6 202) maae det. have ſtaaet í 

Haandſtriftet den fan noiagtige Torfæns brugte 
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At flutte af denne Citation, har Hiadningernes 
Saga været en fabelagtig Fremſtilling af Hedins 

og Hognes Hiſtorie fra det fiortende Aarhundrede⸗ 

hvis Undergang iffe fynes af have været noget fiort 

Fab. IF Sfidarima foreſtilles Hedin at ſtulle - 

Valhal troloves med Hognes Datter. Samſoes 

Fortælling om Hildur er en ſmagfuld Bearbeidelſe 

af bet faate romantiffe Æmne. (Samſoes Skrif⸗ 
ter iſte D. S. 35770). | 
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Kong Gaut fra veſtre Gothland, der ligger imel⸗ 

lem Norge og Soerrig, forvildede fig en Dag paa 
Jagten, og Fort til en enlig Gaard, hvor en Mand 

beð Ravn Efapnartunge boede med fin Sfægt, ads 

ſtilt fra Menneffer, paa en Tomt de havde ryddet. , 

Denne Nybyggerſlægt havde ett Klippe i Nærheden, 

EAtklippen faldet, hvoraf de neðftnrteðe fig, naar - 
Der ſtete et Barfel eller de bleve gamle, for ſaale⸗ | 

beg uden Sygdom as fare til Óðin. En Pige af 

| Dv a 
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denne Slægt blev frugtſommelig ved Gaut, og 

fødte en Son der blev faldt Gautrek eller Gothrek. 

Nu kommer en Epiſode Kap. 3-7 om Kong Vikar, 

Foſtbroder til Srærfodder, Storverks Get, og 
Sonneſon af den Stærfodder Aledreng, fom Thor 
dræbte, Med Starkodders Hielp ſeirede Bifar í 
mangen Kamp, men: da han engang lage længe í 

en Bugt for Modvind, og det hed ſig efter de givne 

Varsler, at Odin fordrede ſin Mand og Lodden 

faldt paa Kong Vikar ſelv, drømte Starkodder 

om Natten, at han kom til de 12 Aſer, der ſtulde 

beſtemme hans Skiebne. Aſathor, der formedelſt | 

hans Derfomfi var ham vreed, ſagde, han fulde 

være den fiðfte af fin Gtamme; Odin gav ham tre 
Mænds Alder, Thor fagðe, han í hver fulde bes 
gaae et Niddingsverk. Odin beftemté ham de beds 
ſte Vaaben, Thor. nægtede ham at eie Land. Odin 
ſtienkede ham Rigdom, Thor lagde til, at han dag 
aldrig ſtulde fage nok. Odin gav ham Seier i 

hver, en Strid, Thor. foiede til, at han i hver 

ſtulde fane dybe Saar. Odin gav ham Skaldſkab, 

Thor fagde; han ſtulde forglemme fine egne Sange. i: 

Odin giorde ham elffet af Stormænd ; Thor fors 

hadt af Almuen. Borfamlingen adſkiltes, og Odin 

Bað Stærfodder til Giengield at ſende fi ig. Vikar, 

og gav ham et "Sept I der ſyntes at være et Rør 
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| Morgenen derpaa bilde Vikars Folk lade, fom de 

offrede Vikar til Odin, men ved Kogleri blev Spil⸗ 

fet til Virkelighed, og der Rør, hvormed Stærk 

odder havde berart ham, blev til et Spyd, der. 
giennemborede Kongens Dierte. 

Mu følger, efter at Kong Gautrefð Gifter⸗ 

maal með Alfhilde, Datter af Kong Harald af | 

Vinland, er bleven omtalt, en ny Epifoðe om 

Gaverefs Dændelfer. Denne fyræreðe en prægtig 

Oxe til den Eloge men gniðife Here Karl, ſom 

derfor gav ham gode Raad, veð hvis Efterfølgelfe 

Han paa en faare æventyrlig Maade, ved af give 

Konger Foræringer og erholde mere til Giengield, 
Blev en mægtig Mand og erholdt Kong Gothreks 

Datter, Kaþ. 9-11. : 

Gothreks Sonner af andet Egteftab í vare 

Ketil og Órolf, den ſidſtnevnte blev opfoſtret af 

Kong Ring í Danmark. 

Kap. 15-25 fortælle heel vidtloftigen Hrolfs, 

Frierie til den, fvenfte Kong Eriks Datter Thor 

bisrg. Hun var svet i Vaaben, og havde erhol⸗ 
det tredie Delen af fin Faders Land. Den femten⸗ 

aarige Hrolſ, fom efter Kaðereng Død var bleven 

Konge, Beilede til hende, men blev jaget bort med 

Haan. an drog derpaa í Vikingstog, og ind, 

gif Foſtbroderſtab med Asmund, Gfottefongenð 

— 

MZ 
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Est, J Borcening feile disfe til Sverrig og 

Hrolf tvinger tilſidſt Thorbiorg til at blive * s⸗ 

tefælle. User bra 

Rats 27-31 indeholde en anden —— 

Ketil beiler til Olofa, Datter: af Halfdan, Gare 

berigeð Konge,” men. bortjageð ; með Haan af Half 

bang Berfærfer; Hrolf vil hielpe ham með en 

Flaade, men paa Reiſen forflaae8 Hrolfs Skib til 

en øde De, hvor en uhyre Jette havde Foglet det 

„ben; dog lykkes bet tilſidſt Hrolf at dræbe Jetten 

i Søvne. J Garderige holdes et heftigt Slag, 

hvori Drolf omfider feiter, og erhverver ſig der et 

Tryllehorn, famt Thorer Jarnſtiolds Venſtab. 

Kap. 32-45 folger tilſidſt et end æventyrlis 

gere Frieri, nemlig Asmunds, Hrolfs Foſtbro⸗ 

ders, " Denne vil beile fil JIrerkongens Datter In⸗ 

geborg; Hrolf lader fig veð Thorbiorgs Foreſtillin⸗ 

ger bevæge til at drage með, De beføge forſi Kong 

Ella í Engelland, hvorfra de efter forſkiellige Bes 

drifter drage til Irland, der overvældes be í Kamp, 

óg blive faftede með i en Hule, hvor Prindfesfe 

Sngeborg opholder dem Livet. Imedens varThos 

rer Jarnſkiold kommen til Landet, ſtilte ſig an 

ſom en Trold og bragte Irerkongens hele Hof til 

at flygte for ſig; da tillige Thorbiorg var landet 
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med en Flode, bleve Foſtbrodrene befriede, Irer⸗ 

kongen gav efær, og alt blev godt. 

Mange nyere Ord og Vendinger vife, at 

Kortællingen forft í fenere Tider har erholdet ſin 

nuværende Form, I den forſte Linie hedder det: 

"fer begynde vi en moerſom Hiſtorie om en Konge.“ 

(Thar hefium vier eina kattliga frasögu, af 

einum Konunge). En gammel Gagnemand 
"bilde aldrig felo have talt om Moerffaben , hatt. 
vilde give, heller iffe fagt det overflødige, at hatt 

nu begyndte. - "Førend Epifoðen om Kong Vikar, 

gives S. 17 en Udfigt over Fortællingens følgende 

Gang eller en Slags Indholdsliſte, hoilket aldrig 

findes í de ældre Gagaer. "Forfatteren tager flere 

Steder Henſyn til en hel Saga-Litteratur og til 

gamle Bøger, f. Er. S. 17: Kong Gautrek nævnes 
ofte í gamle Sagn. S. 30: det ſiges í ſomme Bar 

ger, at Mere Jarl havde et Stykke af Kong Gaut⸗ 

= 

rets Land. S. 66: Kong Gautreks Gavmildhed 
omtales ofte, hvor gamle Konger nævnes: For⸗ 

tællinger ender ſaaledes: Kyndige Mænd fige, at 

mange ere Kong Hrolfs Bedrifter, ſom ei ere ſtrevne 

í denne Saga, Det kommer meeſt deraf, af man 

ikke har fande Beretninger derom, thi denne Saga 
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ftaaer í mindft Forbindelſe með andre Sagn, alle 
fortælfe den heller iffe ens”, Ligeſom disſe Pets 

tringer pege hen til Sagalitteraturens fenere Pe⸗ 

riode, robe flere Udtryk baade Klerkeſproget og 

Middertiden, f. Er. S; 79: má thier ad honum 

 æfinligr stirkr ok ollum osf til veraldligrar 

sæmdar. G.g3: han ſtaffede ham de bedſte Mei 

fiere í De nordlige Lande til af lære ham Ridderſkab 

og Idrætter. Men omendffionde Bearbeidelſen 
var nyere, kunde maaffee Indholdet være ældgame 

melt. Bi maae derfor ren prøve de — 

Dele, | 

| Hvad Ber: fige8 om * hothlandfte abeer⸗ 
er meget aver atyrligt, og fæfes allene dette Sted; 

titan fan da umuligen beſtemme woget ſikkert om, 

hvor gamle disſe Sagn eres men da de indeholde 

FaratteriftifEe Synderligheder, Der var ſaare afvía- 

- gende fra Riddertidens Sæder, og-have et mythiſkt 

Præg; ſynes disſe Træf at kunne bruges font Bi» 

brag til at pn Ji i Det gamle 

Norden. 

Epiſoden om Kong Bitar grunder fig paa 

Starkodders egne Berg. Adſtillige af disſe anfs⸗ 

res, andre blive blot antydede; og atter andre efs 

ter Indholdet angivne í Profa. Men de Vers, 

ſom ere udeladte áf den tryfte Udgave, findes i det 

A 
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artæmagnæanffe Haandfkrift af Giafa RefsEnga 

Mo. 152 í Køl, Hoad Gothreks Gaga fortæller 

om en ældre'Stærfodder G. 18, ſtemmer med Her⸗ 

vararſagas Beretning S. 4, og Det hele mythiſte 

Fortælling om Vikars Drab hal været Sapo bes 

Fiendt (6 B. S. 103-104)" Heraf bliver det 

altfaa viſt, at Sangene, hvorpaa denne Deel af 

Fortællingen berder, maae være meget ældre end 

det trettende Aarhundrede, enten de ſaa ere dig⸗ 

tede af Gtærfoðber ſelb, eller af en anden í þang 

Magn. Nogle fane Brudſthkker af disſe forekom⸗ 

te í Snorres Edda. Hoad í obrigt Sterkodders 

Hiſtorie angaager, ſindes endnu nogle Bidrag til 

ſamme i Sagaerne, nemlig í Sogubrot, der fors 

tæller, hvorledes det gif Starkodder í Bravalla— 
flaget3 í Laudnama der falder ham Frodes og In⸗ 

gilds Stald G. 226, í Nornageſtsſaga der fader 

—— 

Sap. 6 Starkodder Storvarksſon fra Fenhring í - 

Norge flygte for Sigurd Fofnesbane, efter at have 
miſtet en Kindtand, og omtaler ſiden Kap. 7 hans 

Niddingsverk mod Kong Armod í BadetF); og en 

deligen hos Snorre, Der í Ynglingafaga Kap. 29 

beretter, at han — Kong Ale den Frakne. Alle 
Le sam a — = 

"). "3. Enben; af. Esilg og. Asmunds Saga fortælteg 
det famme. Men denne aldeles neſterrettelige 
Saga kommer ikke í — 
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de enkelte Træf, Islænderne berette om Gtærfobe 

der, findes hos Saro r fom Dog gígar ham til en 

fad Éfilænder, og tillægger ham endnu mange ane 

dre Bedrifter. Nyere Skribentere ville ſtielne 

mellem tre Starkoddere, men Gothreks Gaga et. 

den eneſte af de Gamle, der taler om tvende af 

dette Navn, og denne: Caga fortiener aldeles in⸗ 

gen Tiltro í Denfeende til Tidsbeſtemmelſe og his 

ſtoriſt Noeiagtighed. Den lader Starkodder drage 

til Kongerne Erif og Alrek í Upſal, ber ſloges med 

Heſtebidſſerne. Men uagtet Snorre i Ynglingas 

faga beretter, at begge Kongerne faldt pan cette 

gang, lader denne Gaga S. 40 Erif overleve fin 

Broder, og være famtidig með rolf Krage, der 

efter Ynglingafaga maatte have levet et Par. huts 

drede Aar efter þang Dage, Tilſideſetter man 

endog baade, hvad Gothreks Gaga og Hervarar⸗ 
faga -beretter om Starkodder, fan man dog iffe 

forene de øvrige” Efterretninger uden at antage 

tyende af eet Navn; thi den der efter Ynglingafaga 

dræbte Kong le, maatte have lever henved tre 

hundrede Aar for den, ber bivaanede Bravallaflas 

get; og dette fidfte, der baade grunder fig paa 

Sogubrot, og hvað Saxo beretter om gamle Sange 

angaaende dette Clag, der tillagdes Starkodder, 
og til hans Tid endnu vare i Enkeltes Minde, er 
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noget af bet fiffrefte:áf alt, hvad der berettes om 

denne Helt. Da man desuden finder; at alt hvad 

de overbleytte Sagaer berette om Starkodder, er 

blever benyttet af Saxo, er det rimeligt af ha 
og har havt Hiemmel for det meget andet, han ene 

fortæller om denne ifær veð Ingilds Hof, hvor og 

mange af hang Vers blive anforte. Heraf følger, 
at denne. Sagnkreds maae have pæret- meget tig, 

og at Mangfoldigheðen af de Bedrifter, Þett inde» 

holdt, var for ftor:til at kunne have havt hiſtoriſt 

„Grund í enfeft Mands Levealder. Men ere flere 

Srærfoddere bleven blandede med hinanden allerede 

i Det:trettende Marþundreðe, vil neppe nogen fors 

maae í def nittende með hiſtoriſt Vished at adſtille 

deres Bedrifter. - Derimod ere vi befsiebe til 

at anfee ðe til Stærfodders Ravn knyttede For 

tællinger, for í bet Hele at være ægte Kremfiilfins 

ger fra Rordens Hedenold. Hvor rigt et Digs 

teræmne de indeholde, har Pram viift í DelteDigtet, 

Ohlenſchlæoger i Tragoedien, der begge bære Heltens 

Ravn, og for mere end Bravallaflaget ville maner 

til at forplante hang Minde. 

Gaverefs Hiſtorie, hvoraf et Álver i 

Udtog findes hos Schonning (norffe Dif. 1 D.S. 

454 —62) har ingen Vers, og er fan æventyrlig, 

at denne neppe fan være fand. Den nævnes iffe i an⸗ 
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dre Sagaer: Da imidlertid er Mere Jarl, forn 
Deri forefommer, omtales í Olaf den Helliges Saga 

Sap. 31, blande Kong Sigurd Syrs Korfæðre ſom 
en. forffandig men paaholden Mand, og Saxo í 
Enden af fin ottende Bog fortæller noget lignende 
om en Ref, der erholdt Koræringer, ſkiont fange 
mindre aventyrligt; kan Bet vel være mulige, at 
noget engang har tildraget fig með en vis Ref, ber 

"har giver det førfte Stof til be fenere udſmykkede 

Gagn, hooraf igien med Fiðen, efter Schionnings 

Bemærkning, Xventhret er kommet om Aftefifen, 

Der erholdt KongeDatteren til Fate. 

"De trende følgende Frierhiſtorier, Bet dd 

gigre: den ſtorre Deel af Sagaen, ere fortalte 

med kiedſommelig Vidtlofti ghed, ganſte i de ſenere 

Romaners Maneer. Da be Mi í fig ſelv ere mes 
get urimelige, ei have noget Prag af Xfde; og et 

- Kunne bringes i Korbindelſe með noget andet his 
ſtoriſtt Faktum; thi Ben Hring, der nævnes: ſom 

Konge í Danmark, fan ikke være Sigurd Hring; 

er man befoiet til at erklære det Hele for en Ros 
man, hvortil der muligen fart have været en hiftos 

riſk Grund, men ſom iffe mere fan findeð. At 

Thoͤrer Jarnffiold næpneði Skidarima, er en Grund 

til af antage vor Saga for ældre end dette í feitte 

fende Aarhundrede forfattede Digt. 
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Gothreks Gaga er udgivet med ſoenſt Over⸗ 

fættelfe og færde Noter af Verelius, Upſal 1664 

18753779) ; BED In: 

Thorſtein Vikingſons Saga” 

Kong Loge (Sue), ber gav Halogeland fit Nabn, ig 

var gift med Dronning Glod, negtede af gibe fil ine Dot⸗ 

tve Eyſa, Kul) Eymyria (Emmer) til tvende tap⸗ 

pre Jarler, Veſete og Vifil, der beilede til dem. Jar⸗ 

lerne forlode ham i Vrede. Veſete nedſatte ſig 

paa Bornholm, og over vandt Bue og Sigurd d Kempe⸗ 

ren. Vifil byggede paa Vifilsse, der Íaae mere 

síilig, og fif en Søn, Der hed Bifing , ſom ſnart 

voxte til, og blev frærfere end Andre 

# Setten Harek Jarnhaus fordrede Bett ſpen⸗ 

{fe Fylkiskonge Hring til. Holmgang inden tre, 

Dage, eller hans Datter Hunvora (eller Hervora) til 

Agte Denne fender í fin Nod et Brev (efter Haand⸗ 

ſtriftet kefli, en beſtreven Træfiof) til ben unge, 

 Rifing. Forgieves fortælfer Faderen denne om Ha⸗ 
“ 

X 
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reks Trolbeæt; hans Fader Kol havde dræbt den 
ſtore Kong Tyrus i Indialand, og med hans fFionne 
Dronning Trona avfet flere Børn, hvoraf en havde 

en fort Tand, der ſtod halvanden Alen ud fra Muu⸗ 

Bett, en andens Læbe var en Alen fra hans Næfe 

0. ſ. v. Viking vil veife alligevel, og erholder nu 

Sværdet Angurvadil, det entefté, hvormed denne 

Gíægt funde dræbes: Bifing fælder Hare, og 

trolover fig Hervora, men vil, hun ffal ſidde Faſte⸗ 

mø trende Mar. Paa et Sotog bliver han fore 

ført af Dis, Hareks Syſter, til at drikke af et Tryl⸗ 
fern, der paaforer ham en Spedalſthed (Lik- 
thra),, ſom allene kunde helbredes, maar han 

igien fif at drikke af det ſamme Horn. Hans Fofts 

broder Halfdan ſtaffer ham endeligen Bette, ved 
Hielp af Dværgen Litur. Smedens var Darefð 

Broder Ingiald Trona kommen med en fiot Hær 

fra Indialand til Sverrig, havde dræbt Hring og 

bortført Hervora. Viking maatte derfor, efter at 

>» have dræbt Dis, giore en Tour til Indien, hvor 

han fandt fin Hervora, og fangede Ingiald, der 
. dog undſlap igien, og førft en Tid efter blev dræbe 

af Viking trods alle fine Forvandlinger. En ny 
Foſtbroder fandt Bifing ved Limfiorden í Miorve, 

Uplands Konge. Efter at de nemlig havde fegtet 

mod hinanden með lige Magt og lige Lykke/ fandt 
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de, det var beðft af forlige fig; Da desuden ingen, 

pan Sfibene havde Gods, der var Kampen værd 

Kort efter dede Dunvora, hendes Søn Hring blev 

Konge i Gverrig. Viking fulgte med Niorve og 

blev hang Jarl. . 

Niorve ægtede ———— Datter af Kong 

Oluf í Firdafylfe, ſom var en Son af Ciftein, 

Broder til Aumund, Ingiald Ildraades Fader, 

og havde med hende 11 Gonder, af hvilfe Jokul 
var den fieffefte. — Viking havde med fin andeu 

Kone ni Sønner, blandt hvilfe Thorftein Havde 

Fortrinet. Da Foſtbrodreue bleve gamle, opkom 

der Fiendſtab mellem deres Sønner, ſom dræbte 

hinanden, faa at Bifing fun beholdt Thorftein og 

Thorer, Niorve fun Jokul tilbage. Jokul var 

uforfonlig, hatt gjør Brødrene freðlsfe, faner 
en Troldmand til at here Uveir paa deres Skib, 
og overfalder Bem fiden med Dvermagt. Det lyk⸗ 

kedes ham at dræbe Thorer, men Thorfiein blev 

to Sange reddet af en grim Jettinde, form til Gien⸗ 

gield fordrer hans Kierlighed, og da han tilftaaer 

fjende den, forvandles hun til Kong Beles ſtionne 

Syſter Ingeborg. Thorſtein overvinder derpaa 

Bee, bliver hans: Koftbroder og Svoger. De 

droge nu tilſammen paa Bifingstog, hvor de og 

forenede fig með Karl Angantyr fra Gothland, hoit 
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Tapperhed de havde provet. Den i ða Strib 

havde de með Otulfaxe, Ber var ligeſaa ſtor Hexe⸗ 

meſter ſom Kriger. Thorſtein overvinder ham kun 
veð Djefp af Dvergen Sindre, og erholder derved det 

prægtige Skib Ellide, der ſtedſe ſeilede med god Vind. 

Siden feidede de pan Orkenderne, over hvilke Bele 

fatte Angantyr til Jarl, da Thorſtein hellere vilde 

bære Derfe hos Bele. Paa et nyt: Tog: De. giorde 

til Oſterſoen, drev Stormen Ellide fra de andre 

Skibe til Bornholm hvor Jokul laae með ett 

Slaade og overmandede Thorſtein; men denne paa⸗ 

kaldte í ſin Nod Dvergen Sindre, der friede ham 

efra Lenkerne. Thoͤrſtein kom tilbage: til Norge, 

og nodte, veð Beles Hielp, Jokul at flygte til 

fin Svigerfader Kong Vilhelm í Balland, - Endes 

Als bleve de forligte Jokul erholdt ſit Rige igien, 

og Thorftein flyttede tll S Sogn til Kong Bele; hart 

havde to Born, Sønnen Frithiof og Datteren Ves 

freia, der hf Sværdet Augurvadil og blev Moder 

„til mange kiakke Mænd, 

—— PTS AA EA 

Af be tvende Sen rense rive an denne Saga 

fremſtiller, kan Faderens formedelſt ſit Indhold 

viffe anſees for andet end et Ummefiueæventyr, da 

den heel dreier ſig om Vikings Kamp med Hareks 
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Sroldæt, hvori Der iffe fan være det míubfle Hi⸗ 

ſtoriſfe. At Kong Lue og Dronning Glod með 

deres. Prindſesſer aldrig have været til, vife alt 

deres Navne. J billedlig Betydning kunde den 
hoie Lue figes at have herſtet pan Halogaland, fordi 

Skovene der tidligen bleve ryddede ved Ild. Snor⸗ 

teg Edda í Guldets Kenningar udleder Landes Navn 

af ett Holge, Thorgerd Horgabruds Fader. En 

tyk Uvidenhed i Nordens Hiſtorie rober det, at 

Forfatteren lader den ene af Kong Lues Jarler 

Veſete være Fader til Bue den Tyffe og Sigurd 

Kæmperen, der toge Deel í Jomsvikingaſſchet mod 

Hagen Jarl (Homóvifingafaga i Dlaf. Í. Gage 

S. 154) og alligevel S. 39 gior Niorve næften 

famtidig með Ingiald Ildraade Omunds Søn, der 

regjerede i Upſal flere Aarhundrede før Harald Haar⸗ 

fager. Har end ikke Sagaſtriveren tænft paa den 

ſvenſte Ingiald, men paa en ubekiendt norſt Konge, 

viſer dog hele Sagaen, at dennes Tidsalder maatte 

fættes længe for Harald Haarfager. Vifil og Vi⸗ 

filsse nevnes vel í andre Sagaer, men paa en ganſke 
forſtiellig Maade, Rolfs Gaga Kap. 1-2 taler 

om eft gammel Mand, ber hed Bifil og hans Øe 
i Nærheden af Siæland;- i Orm Etorolffsn8 Gas 

ga S. 9 nævnes en Vifil Befeteð Broder, der - 

Sagabibliothek, 2 Bind. Pp 
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boede paa Skagen, og hvis Son var As biorn 

Prude. | ÞRI | 
" Ogſaa Thorfteins Levnet indeholder mange 

Fabler, Ber gribe dybt ind í Fortællingens hele 

Sammenhæng, nemlig om Beles forherede Syſter, 
Dvergen Sindre og Jokuls Giftermaal med den 
vallandffe Kongedatter. Niorves og Vikings Vens 

ffab med ſammes Provelſer kunde være Sandhed, 

men om det ev faa, ev uviſt; da Fortælleren vifer 

fig ſom ufandfærdig, flet ingen Vers anfører, og 

tyere Orð f. Er. velborin og lignende forefomme 
i hans Stil. Manden í Fortællingen om Thors 
ſteins Forhold til Miorve, har Lighed) med: den í 
Frithiofs Saga; thi ligefom Kierlighedens Folelſe 

ftærft fremtræder i denne, faa Venffabets í hin. 

Men felv denne Lighed, og at de fleſte Merfoner, 

ber forekomme í Frithiofs Gaga, ubtryffeligen 
nævnes i Thorfteins, kunde væffe Formodning om, 

at ba Frithiofs Saga unægteligen er den aldſte, 

er Thorfteins digtet ſom et Sideſtykke til ſamme, 

men af en Fuſters Haand. Nogle Steder vife 09) 

at den, der ffrev Frithiofs Saga, ei har kiendt 
Efterretningen om Thorſteins Bedrifter, thi han 

lader Jarl Angantyr modtage Frithiof ſom en 

Fremmed, uagtet denne fulde have været hans 



| 

Thorſtein Vikingſon 

thiofs Halvſyſter Vefreia og hendes beromte Svard. 

Uagtet vi altſaa tilftaae, at Det Deel af Ear 

gaen, der angaager Thorſteins og Jokuls Strid, er 

fremſtilt oberensſtemmende med den nordiſte Old— 
tids Sæder; mene vi Dog, at hele Fortallingen, 

der venteligen er fra det fiortende Aarhundrede, 

ev aldeles uhiſtoriſt, og iſtemme den haarde Dom. 

over ſamme, font baade Bartholin har fældet, 

Antiqvit. Dan. 291, hvor han kalder den fabu- 

lam putidisfimam, og tillige Arne Magnaus, 

der Foran: et haandfſkriftlig Sagaſamling paa det 

kongelige Bibliothef Ro. 1003 i Fol. har fFrevet * 
at Thorſtein Vikingſens Saga er en af de urime— 

ligfte Relationer, fom findes belfreven paa Is⸗ 

landſt, ſom hverken afforderer med Tiden, Pers 

ſonernes Navne eller Naturen.” Alligevel har denne ; 

Gaga ſtaaet i megen Unfeelfe hos Nordens Old ⸗ 
forffere, Reenhielm har udgivet den í Upſal 1680 

i 8. med ſvenſt Dverfættelfe og lærde Noter, hvori 

endog Derehiftorierne ere ſtundom ved Paralelſte⸗ 

der befræftede.  CTorfæus har í den førfte Deel af 

fin norffe Hiſtorie S. 193—222 giort et meget 

vidtloftigt Udtog af denne Gaga. Ogſaa Schien⸗ 

Ning norſte Hiſt. 1 D. S.s 221-226 har betragtet 

— Pp 2 

3Saga: 505 

Foſtbroders Gen; han kiender heler ikke til Frír, 

= 
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ben ſtorſte Deel af dens Indhold ſom ſand Hi⸗ 

ſtorie. | | 

Asmund Kappabanes Saga. 

Zi en Konge í Svérrig, der hed Buðle, kom 

en, Juleaften fvende Smedde, den Ene hed Olius, 

den Anden Alius. Efterat de om Vinteren havde 

ſmeddet mange ſtionne Ting, vilde Kongen og node 

dem til at ſmedde tvende Sværde ; men da de bragte 

ham disſe, fagde den Ene, at hans ſkulde vorde 

den Bersmtefte af de fongelige Datterborns Baner 

hvorpaa begge forfoandt, Svardet blev neðfænft 

i Vandet ved Agnafit. Helge Hildebrandſen fra 
Hunaland ægtede Budles Datter Hilde, og avlede 
med hende en Søn, Hildebrand, Ber blev fendt til 

Hunaland at opfoſtres — Nogen Tid efter falde 
Helge í Vikingstog, og da Budle var bleven gam: 

mel og fvag, blev Riget overfaldet af den danſte 
"Kong Alf; Budle falde, og Hilde maatte ægte en 

danſt Kriger, der hed Ake. — Hildebrand, ber havde 

til Rgte em Datter af den mægtige Kong Lazinus, 

BR 
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hævnede með en hunniſt Her Morfaderens Død, | 
og vendte derpaa tilbage til Hunaland. Imedens 
dette ſtedte, havde Ake og hans Son Asmund 

lagt paa Vikingstog. Ved Hiemkomſten forelffer 

Asmund ſig í ben dræbte: Kong Alfs Datter; fa 

din Favre, En anden Kriger, der beð. Eyvind 

beilede til. hende, og begge erholdte til Svar at 

fa vilde ægte bert, der veð Hiemkomſten fra 
bet næfte- Sotog vifte hende de favreſte Hander. 

Eyvind. beholdt fine Handſker paa: den hele. Som⸗ 

mer:og fad veð Madgryden. "Asmund tumlede fig 
i mange Kampe, vandt Gods og. Ære,” Da de 
fom. hiem, fremviſte Eyvind fine hvide Hænder, 
Asmund et Par brune og arrede, mett tillige be⸗ 

fatte með Guldringe høit paa Armene. fa fandt - 

disſe de favrefte, og valgte Asmund, naar denne 

forſt havde-hævnet hendes. Fader paa Hildebrand 

Hunekappe, hvis Slægtffab með Asmund man iffe 

viðfte. Denne reifte nu ti: Saxland for af møde 

Hildebrand, der ilde plagede de ſaxiſte Hertuger, 

ved førft at have giort bein flatfiyldige, og ſiden | 

gradvis bersvef dem deres Lande, í bet de hvert 

Nar maatte fade nogen møde hans Berfårter- í. 
Holmgang, og hver Kamp gialdt en af deres Bor⸗ 

gé. Nu havde de fun tolv tilbage, og Hildebrand 
udfordrede dem paa ny, Asmund mødte paa Her⸗ 

Ni 
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tugernes Vegne, flaae8 forft með een Hunner, faa 

med fo, derpaa med fire, með fem, með fer, ſyv, 

otte, tilfidft með elleve paa eengang, og nedlagde 

dem alle. Da: Hildebrand ſpurgte dette, blev 

han raſende, dræbte fin Lille Son í Berſarkegang, 

og feilede op ad Rhinen. at mede Asmund. - Mer 
í det de huggedes, braft hans Sværd, han døde 

efter at have qvædet en Gang, hvori han fortålte 

Asmund, de vare Brødre, den Ene født i Dane 

mark, ben Anden í Sverrig, at paa Sfioldet 

ſtode hans Bedrifter tegnede, han havde dræbt fin 
elffede Søn, og bad blot Broderen vilde bebæfte 

ham med. fine Klader. Asmund blev bedrøvet, 

vendte tilbage til far og fortalte hende í en Gang, 

hvorlunde han havde fæmpet med et tiltagende Tal 

af Stridsmand, og tilſidſt fældet Hildebrand. 

Denne Saga indeholder et Deel Woentyr⸗ 

ligt; og hvad der berettes om danffe og fvenffe 

Konger, fan, ligefaa lide ſom Hunnernes Krige 

med Saxerne, bringes í Korbindelfe með andre 

Efterretninger. Da nu. tillige Ravnene Olius, 

Alius og Lazinus ere fabelagtige, og Udtrykket: 

”fariffe Hertuger“, peger ben til fenere Tider, 
kunde man ſynes beføiet til at anſee det Hele for 
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en fenere Fabel, til hvilken Mening endog Suhm 

helder i Fortalen til fierde Deel af fan? kritiſte 

Hiſtorie. 

Efterſeer man imidlertid Saxos — Bog 
finder man, at Halvbrodrenes Kampe fortælles 
der S. 135—36 under andre Navne, Hildebrand 

kaldes ber Hildiger, eit Søn af den ſvenſke Kriger 

Gunnar, der havde tvunget den nordiffe Princesſe 

Drotta til at gifte fig. Asmund hedder Halfdan, 

den danffe Hovdings Borkars og ſamme Drottas 

Gsn. Efter Saxo var det paa Rus fernes Vegne, 

at Dalfoan fæmpede mod Hildiger, der var hog . 

den ſpenſte Kong Alver. Uagtet nu alt dette tillis. 

gemed de andre forefommende Navne er ganſte fot: 

* fEielligt fra Sagaen, ere Kampens Omfrændighes 

der de ſelb famme, Halfdan fiæmper forſt mod 
ettt, fan to, faa tre, og videre indtil 8, derpaa 

mod elleve paa eengang, vg tilſidſt mod Hildiger. 

Hos Caro. findeg tvende Sange, digtede í 

famme Anledning fom Sagaen fortæller, og hvori, 

naar undtages Begiæringen om at beðæffeð með 
Klæder, alle de foranførte Sætninger forefomme. 

Det er ifær markeligt, at Saxo lader Hildiger 

í fin Dobófang nævne fit Barns Mord, uagtet 

han forhen flet ikke har fortalt noget derom; hoil⸗ 
fet tilfiendegiver, at han virfeligen havde et Skal—⸗ 
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deaqpyvad for fig, da hiin ellers vift ikke havde ber 
; funget, hvad han ei forhen felu havde fortalt, Har 
altfaa iffe Sagnffriveren benyttet Saxo, hvilet 
ikke er rimeligt, da ban vel ellers Havde beholde 
tet eller andet af hans Perſoners Navne, maae 
han i fit Æventyr have Optaget det tragiffe Sagn 

om tvende Brodres Kamp, der ved: ældre, Saxo 
befíendte Skaldequad, var: beſiunget, og nu paa fin 
Viis bearbeidet dette uden —* til hiſtoriſk 
Sandhed. 

Ligeſom dette Trek maae være ældgammelt, 
ſynes og den Prøve Xfa den Favre fatte paa fine 
Elſtere, at være oldnordiſt; thi havde den været 
opdigtet, vilde man blot have ladet Prindſesſen 
fige, at hærdede Hænder i hendes Dine vare de - 
fEionnefte; men at hun ifær fager Denfyn til be 
mange Guldringe, er mere efter den raaere Old⸗ 

tids, end efter en moraliſerende Tidsalders Bes 
greber. Alligevel maae viſt nof denne Saga et 

Flæres for aldeles ubifforiff, da baade Navne, 
Tids og Steds Beſtemmelſer ere aldeles uefterret— 
telige, og det Hele er beſtemt til af være et ventyr. 

Sagaen er udgivet i Stokholm 1722, 23 
G. í Fol. med fvenff og Latinſt Dverfættelfe og 
aðfEillige Ynmærfninger, ífær om be gamle Nord⸗ 

boers Ringe af 3. 8. Peringſtkiold. 
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Herrauds og — * 

Denne Saga har ikke ſin Oprindelſe af — 

loshed, at muntre Folk digte noget til deres Moro 

og Fornoielſe, fnarere ſſander den fig fels veð rige 

tige Gtamtavler og gamle Ordſprog, form man 

ideligen bruger efter de Zildragelfer, der i dette 

Eventyr ere beffrevne,” 

Kong ring í Oſtre Gothland var en Søn af 

Kong Gaute, en Gannefsn af Odin, Konge í Sver⸗ 

rig, Der fom fra Aſien og blev Stamfader fif 

" Nordens beromteſte Kongeflægter: Hrings Drons 

ning hed Silgia, hvis Brødre Dagfare og Nate 

fave vare Hofmend hos Kong Harald Hyldetand, 

der tegiereðe over Danmark og den ftørfte Deel 

af Norden. Hring havde med Silgia en Son, 

Der hed Herraud, ftor, ftærf og vennefæl, ſtjont 

lidet yndet af fin Fader; han havde og en Frille⸗ 

fon ved Navn Siod (Pung) der blev hans State 

meſter, og iffun tænkte paa at famle Penge. Der⸗ 

for bleve fiden baade Giemmerne til Penge, og de 

ſom ivrigen (ee paa Fordeel, opfaldte efter ham. —9— 

*) feliodur fiodfelldur. 
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Herraud havde en Foſtbroder ved Navn Boſe, 
en Son af den gamle Viking Brinthvare og Skiold⸗ 

moeu Baga. Denne Boſe blev ilde lidt af Kon⸗ 

gens Folk, fordi han i Boldſpillet ſlog dem; de 

ſammenrottede ſig imod ham, men han tilredte dem 

ſaaledes, at et Par døde, hvorover ban blev er⸗ 

flært fredløs, men undflap veð Herrauds Hielp. 
Denne begav fig Fort efter paa et Soetog, og form 

han feilebe langs med Landet Form Bofe frem paa 

en Klippeſpidſe, og ſprang vel femten &avne ned 

paa eet af Herrauds Skibe. Efter at Foſibro⸗ 

drene i fem Aar havde været paa Bifingstog, vilde 

de feile hjem; en Storm adſtilte dem, og drev 

Bofes Skib til Finlands Kyſter; ber fandt han 

Siod, liggende med tvende Skibe for at kiobe Soft: 
barheder til Kongen. Da Boſe vidſte, at Siod 

imidlertid havde plyndret hang Faders Gaard, og 
borttaget to Kiſter med Guld, angreb han ham, 

og flog ham ihiel. Foſtbrodrene fandtes derpaa, og 

Herraud, der var ligeſaa villig ſom for til at hielpe 

Boſe, anmeldte felv for Faderen Siods Død, og 
tilbød at give Boder. Faderen vilde ſtrax fade 

Bofe hænge; og da Herraud greb til Vaaben for 

at forfvare fin Foſtbroder, opſtod en Kamp, hvis 

Ende blev, at Foſtbrodrene overvaldedes, og bleve 

kaſtede i Fengſel, for at henrettes næfte Dag, efterdi 
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nn blev —— ved at bille dele — 

Skiebne. 

Hexekiellingen — havde værer Boſes Am⸗ 

me, da hun markede Faren, begav hun ſig til der Her⸗ 

berg, hvor Kongen fov, og begyndte en Befværgel 

fe8 Gang, der fiden er bleven befjendt under Navn 

af Busles Bon, hvori forefommer meget, font 

det iffe er tienligt for Kriſine at læfe (Sangens 

forfie Deel anføres heel, af de tvende øvrige Dele 

iffun Begpndelfen). Følgen blev, at Kongen fod 

fig nøie med at paalægge dem Udførvelfen af et fars 

ligt Foretagende. De fulde hente ham det gr 

fom með Guldbogſtaver var beffrevet. * 

Efter Busles Raad ſtyrede Foſtbrodrene til 
Biarmeland, hvor de, efter at have befalet Skibs⸗ 
folfene at vente fig en Maaned, allene ginge ind í 

Landet. De bleve vel modtagne; af en Skovbyg⸗ 

gerfamilie.  Darteren, med hvem Boſe fnart var 

bleven. noie befiendt, fortalte, at Jomalas vige 

Tempel laae í Nærheden, Forſtanderſken, ben biar⸗ 

melandſte Kong Hareks Moder,” en farlig Hex, 

vidfte at hun ei ſtulde leve Maaneden til Ende; 

hun havde desaarfag bortført den ſtionne Hledur, 

Datter af Kong Godmund i Glaſisvold, og vilde 

nu tvinge hende til at æde af en forhexet Ovie, 

at hun funde vorde ſtikket til, at foreſtaae Offrins 
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gerne i hendes Sted. Troldom og Uhyrer giorde 

Adgangen til Templet meget farligt. 

Foſtbrodrene forte fig den modtagne Veiled⸗ 

ning til Nytte, og efter at have paa en meget æven, 

tyrlig Maade overvundet alle Templets Uhyrer, 

plyndrede de Templet iſer Jomalas Billede. Hans 

Krone galde 300 Mark Guld, en ſtor Bolle ſtod 
paa hans Skied fuld af det røde Guld, hans Kappe 

var mere værd end De fre rigeſte Ladninger af de 

Skibe, der befare Grakerhavet. Der fandt de og 

det guldbeſtrevne Gripæg, og tilſidſt den fængflede 

Prindſesſe, fom var beftemt til Abbedisſe í den 

“ gamle Hexes Sted, Foſtbrodrene bleve nu fors 

Íigte með den gamle Konge. 

Sort efter maatte De drage Kong Batalb Bót 

detand til Hielp, da Slaget paa Bravallahede, 

det ftørfte der har været holdt í Norden, var blee 

vet berammet, font der fortælles i Sigurd Hrings 

Gaga. J dette Slag bleve baade Herraud og 
Boſe haardt ſaarede. Imidlertid havde Kong God; 

. mund fra Glaſisvold udſendt tvende Brødre, rær 

ref og Giggeir, at ſoge efter fin Datter, disſe 

overfaldt Kong ring , dræbte ham, og bortførte 

Prindſesſen. Neppe vare Foſtbrodrene helbredes 

de, før de agtede fig til Gleſisvold. Boſes Fren⸗ 

der hialy med Kogleri. Da de anfom, blev Bofe 
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atter fortvolig með en Bondes Datter, der fortalte t 
at Giggeir {fulde nu giftes með Hlede, at Kongen 

havde, af Frygt for Foſtbrodrene, ladet bygge ert 

ftor Halle, hvorpaa Ber. vare 100 Dørre, og ved 
hver Dør tvende Vogtere; midt paa Gulvet ſtod 

Brudefengen pan fem Trappetrin. Hun fortalte 
tillige, at Kongens Raadgiver Gigurd, en fior 

Harpeſpiller, juſt nu bar i Beſog hos fin Frille. 

Ham oppasſede Foſtbrodrene, vg efter at have 

dræbt ham, lod Bofe fig gisre en Maſte af hans 

Anſigts Hud; hvorpaa han í Sigurds Dragt og 

med hans Harpe begav fig til Brudeſalen. Hanus 

Folgeſvend maatte friænte for Giæfterne, faa be 
berufteð „ han felb fif dem beð Darpefpil til at 

dandfe ſom Afſindige. Da alle: vare afmatteðe, - 
fom Herraud ind í Hallen, og flog Kongen, un⸗ 

der den Forvirring heraf opſtod, ſteg Prindſesſen 
indi Harpen og blev bragt ud af Vinduer til Pere 

rauds Folk. Derfra feilede Foſtbrodrene til Biar⸗ 

meland, hoor Boſe atter ved at viſe en Bondes 
Datter Kiærtegn, ſik hende til ar hielpe fig í at 

bortføre Kongens Datter Edda, og með De tvende 

Prindſesſer kom Foſtbrodrene Iyffeligen tilbage. 

Endnu engang geraadede de'vel í ſtor Fare; 

da Kong Godmunds Mænd og Biarmelands Konge 

overfaldt dem med en for Flaade; men Da Boſes 

* 
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Frender ſatte deres Kogleri mod Godmunds og 
Biarmernes, ſeirede tilſidſt Foſtbrodrenes Manda 

dom. Herraud blev nu Konge i Gothland og ag⸗ 

tede Hlede; Bofe ægtede Edda, den biarmelandſte 

Konges Datter, og blev Regent over Biarmerne. 
Han forærede den Orm, fom var bleven fundet í 

det gyldne Gripæg, til Herrauds og Hledes Date 

ter, Thora Borgarhiort, fom lagde Guld under 

Ormen, indtil ben voxte til en grum Slange, 
ſom Regnar Lodbrog dræbte. Herrauds Son figes 

at have været Rigard, Fader til den Conrad, der 

veifie til Ormelandet. 

AÐ 

Denne Saga bærer alle Præg paa Opdigtelſe. 

Foſtbrodrenes Togefter det gyldne Æg, og de deraf 

flydende Feider, der udgisre Sagaens Indhold, 

xkunne ei være andet end Fabler, Stoffet er Bet í 

ſpydlige Æventyr ofte bearbeidede, en farlig Reiſe 
efter et Klenodie, og Kampe om ett bortføre Prind⸗ 

ſesſe. Scenen er for flørfte Delen henlagt í de 

fiernere Lande, Oſtgothland og Biarmeland, ja 

endog til Fabellandet Slæfisvold. De enfelte Træt 

have flet intet Eiendommeligt, beftaae oftefi kun i 
ſmagloſe Overdrivelſer af hvad ber læfes í paalides 

ligere Sagaer, f. Er. om Reifen til Jomalas 
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Tempel: (jevnfør Heimskringla Oluf den Helliges | 
Gaga Kap. 143.) Megen Yands Fattigdom vifer 
fig ſaavel i Ovfindelfe form Udtryk. Tre Gange 

ligger. Bofe fig hos Bøndernes Døttre, og faaer 

derved at vide, hvað han onſter. De Vink til 

nogen Tidsbeſtemmelſe, Sagaen indeholder, ere 

modfigende; da Herraud panden ene Side gigres | 

til Samtidig með Bravallaſlaget, der forefaldt í 

Begyndelfen af Bet ottende Aarhundrede, og pan 
den anden Side fulde have været en Sonneſon af 

Odin. pr: | ' { 

Mt Sagaen er et forfætligen opdigtet Woen⸗ 

tyr ſynes ifær:at funne udledes af Indledningen, 

"Hvor Forfatteren til: Bevis paa, at hans Saga 
iffe, ſom adſtillige andre, er digtet blot for Mos. 

vo, anfører: ſom Hiemmel rigtige Genealogier og | 

gamle Ordſprog. Det enefie Glægtregiftet der 
anføres, er aabenbart urímeligt, og de fo Etyr 

mologier ere ligeſaa tanbelige, ſom om nogen vilde 

udlede „Drðet Pengepung og Talemaaden at fylde 

ens Pung af en við gierrig Mand, der havde hede 
Pung; neppe kan derfor Sagnemanden have ment 
hermed at ville bevife noget, men har anſeet dette 

… at høre til Xventyrets Indkladning. 

2 ME de tvende Gagaer, fom blive citerte, er 
den ene anganenDe Bravallaflaget , venteligen dere 
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vi nn faldeSøgubrot. Den anden er en, uden Tvivl 

af Tydſtk overfat, Babel omen Keiſer Conrad í Mik⸗ 

legaard, Fader til Keiſer Kyrialax (Alexius) og 

til Prindſesſe Juta, fra hvem de Brunsvigſke Her⸗ 
fuger fagdes at neðftamme. "Den tredie Gaga, 

med hvilken denne ſtager i Forbindelſe, er Regnar 

Lodbrogs Den falder Herraud, Thora Borgar⸗ 

hiorts Fader, Jarl í Gothland og fortæller intet 

videre om hans Bedrift. Sagnſkriveren har ſaa⸗ 
ledes ſogt at fnytte fit Foſter til ældre Fortallin⸗ 

ger/ men har iffe formaaet at fEille Eventyr fra 

gamle Gagn. | 

Det enefte i denne Saga, ber veð førfte Dies 

fafi funde ſynes at rsbe en hsiere Ælde, er Brud⸗ 

fiyffet af Buðleð Bon. Men í fig feld er dette 

dog fun et flet Rimeri, fammenfat efter den kri⸗ 

fielige Almues Foreſtillinger *) , der ender med ert 
mork Tale, og bærer langt Fiendeligere Præg af 

det fiortende end det ottende Aarhundrede. Uag⸗ 

tet vi altfaa iffe negte, at Regnar Lodbrogs Sovi⸗ 

gerfader, en Jarl eller Konge Herraud í Goth— 
Íand, hvem ogfaa Saro nævner 9 B. S. 169, et 

en hiſtoriſt Perſon; mene vi dog at nærværende 

#) Saaledes hedder det S. 21; Din. Siel fat fonte 
i Pine hvis bu ei 0. Í. be ig 



| Gerrauds vg Bofefaga. | 6og | 

Fortælling om bans DN) made anſees for idel 

Digt. 
Sagaen ér bleven EN OPA i Upſal 1666 med 

ſoenſt Sberſettelſe, et oplyſende Ordregiſter og en 

Lifte paa nordiſte Navne af den lærde Verelius, 

der forfvarer Troværdigheden af de mange i Sa⸗ 

gaen forekommende Koglerier, med at beraabe fig 

gad Ben megen Troldom, Ber í Hedenfkabet gif í 
Svang, og hvorledes de aghptiſte Troldkarle kunde 

udrette underlige Gierninger. De ſenere baníte 

og ſvenſke Hiſtorieſtrivere have vel erkjendt, át Sas 

gaen var fabelagtig, men Dog benyttet den 9 

Suhm i Tabellerne til den kritiſte Hiſtorie af Dan⸗ 

mark S. 171 anſeer Grunden for denne Saga at | 

være rigtig, men indrommer fot Reſten at den 
er baldyret með de grovefte Fabler. Han har dog 

brugt den flere Steder í fin kritiſte Diftorie f. Er. 

2» D). &. 350, 402. Olafſen fra Grundvik, der 

følger Arne Magnæi Domme, har í fin haand⸗ 

ſtrevne Udſigt over Sagaerne með god Grund am. 

ſeet den blot for at være en Babel, 
PS 7 

sn) 8 famme Inkonſekvens hår dg dette Sagabiblio⸗ 
thefs Forfatter giort fig ſtyldig i en for 15 Aar 

ſiden ſtrevet Afhandling om Venſkab Hos be gamle 
Skandinaver. Skandinav. Muſ. for 1803, 1 B, 
GB. 253. i 

20 ER á — 

Sagabibliother, 2 Sind. LD DD 
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Egils og Asmundsz ða, - 
in 

Kong Hertryg, der regierede i Oſterrusland, et 

fort Land mellem Hunaland og Gardarige, habde 
tvende deilige Dottre, Brynhilde og Befhilde, ſom 

begge bleve bortſnappede, den ene af et Rovdyr, 

den anden af en Grib: Voler og Spaamand fage 

de, at Jetter havde ført dem bort. * Kongen giorde 

det Løfte, at hvo Der kunde bringe dem tilbage, 

ffulde erholde dem til 2Egte með Trediedelen af Ris 

get, Nogen Tid efter kom Asmund Berſarkebane 

til Hertryg, og blev hans Hirdmand. Denne 28: 

mund blev udſendt at fæmpe mod Bifingen Egill 
Eenhaand, Det havde dræbt Kongens Folk. Længe 
varede denne Kamp, tilſidſt brydes de, og Egil 

falder til Jorden, ”Jeg vil ikke bide Struben over 

paa Troldeviis, ſagde Asmund, bi til jeg henter 

mit Sværd.” - Asmund gif og Egil blev liggende: 

Da ſtienkede Asmund ham Livet, og indgif Foſt⸗ 

broderſkab með ham pad gammel Viis. Begge 

vende nu hiem til Kongen, og — ſi ig at lede 

efter hang Døttre. 
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De feile hele Sommeren forgieves omfring, 
og lande mod Vinteren i Jotunheim, hvor de fors 
lade deres Skib for ene át randſage Landet. Efter 

at have udftanet megen Nød, modtages De en Aften 

gieſtmildt af en Jettequinde, der medens at hendes 
Datter kogte dem en Meelgrod í en Kiedel, fylde 

með Melken af 50 Geder, forlangte, at de fortalte 

hoer fit Levnetslob. 

Asmund fortalte; bati var en Son af Ot⸗ 
tar, Konge i Halogaland, og Sigrid en Datter af 
Ottar Jarl i Iylland. En Dag havde ban þad 
Jagten medt Aron, Son af Køng Rodyan í Tati 
tariet, med hvem han havde indgaget Foſtbrodet⸗ 

ffab. Tilſammen våre de feilede til Korg Ro 

dyans Havn, hvor de forefandt tvende Brødre 

fra Blokumandenes Land, ber havde dræbt Kong 

Rodyan og taget hans Rige. De havde angrebet 

disſe med ſaadan Kraft; at bé havde fældet dem 
begge, og Aron var blever Tartarernes Konge. 
Men fort efter vår Aron pludfeligen bað. As— 

mund havde efter Løfte ladet kaſte en Høi over ham, 

og iffe blot givet ham hans fadlede Heſt, haus 

Vaaben) Høg og tind med, men havde ég felv 

fadet fig í trende Dage indelukke i Asien. Der 

—* Nat bar bei Dode ſtaaet op, jr dræbt 

Ro 
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Høg, Hund, og ſpiiſt dem; anden Nat havde 

Aron ædt Heſten, treðie Nat, da Asmund fot, 

havde. han begyndt at ſlide Øret af ham, fan Me 

mund havde maattet afhugge hans Hoved; hvor⸗ 

paa han havde faget det Gods, der vart í Hoien, 

og ladet fig hidſe op deraf. Derpaa havde As⸗ 
mund begyndt en Trefning med tvende: Berfærfer, 

den afdøde Rodyans Landeværnsmænd.; Disſe 
havde vel overvundet og fanget ham, men om 

- Ratten var han kommet los, og havde dræbt Ber⸗ 

færferne, hvoraf han erholdt fit Tilnavn. Arons 
Son var derpaa bleven Konge der, og havde foræret 
Asmund et veludruftet Skib, með hvilket. han var 

feilet til Kong Hertryg. ”Grøden er nu forfi Fons 

men í Kog, ſagde Kiallingen, det varer længe ins 

den den bliver færdig, hvad er hendtes dig Egil?” 

Egil fortalte, at han var en Søn af Kong 

Ming í Smaaland og Ingeborg, den gotlandffe 

Jarl Biartmars Datter. J fit. tolte Mar blev 

han fanget af en Jotun, der tvang ham til at vogte 
fine Gieder. Engang í Tusmorket vife Egil Kæms 
pen Hinene í en levende Kats Hoved, og indbildte 

ham, det var et Par, han kunde ſatte ind i ſine 

egnes Sted, og ved hvis Hielp han kunde ſee bedre 

i Morke end Kampen felv, Denne lod derfor fine 
egne. Dine udgrave, hvorpaa Egil, veð af inde 

- 

— 
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hylle fig í Bukkeſkind, undſlap fra hans Hule Sis 

den fane han en Jette, der ſloges með en Jette⸗ 

avinde; han anfaldt Jetten, men denne afhug hans 

ene Haand, hvoraf han erholdt Tilnavnet Een 
haand. Alligevel tog han fiden Deel í mange 

Kampe, thi en Doerg havde fmeddet ham et Sværd, 

ſom han med den femlæftede Arm kunde føre. | 

Nu ſpurgte Kiællingen fin Datter, om Groden 

var kogt; denne foarede ja, "men af den var fot 

heed fil at ſpiſes, hvorpaa li felo fortalte 

dem fin Hiſtorie. 

Hun hed Arinnefia, var en Datter af Au⸗ 

ſturaud, Konge í Jotunheim. Soi den; yngſte 

af 17 Syfire blev hun mishandlet af de andre, paa⸗ 

kaldte derfor Thor, og lovede hun vilde give ham 
fin beðfte Buf. Thor lagde fig hos den eldſte Sy⸗ 

ſter, hvem de andre Berpaá dræbte af Avind, og 

faaledes gif det dem alle, faa af Arinnefia blev 

Samtliges Arving. Dun forelſtede fig í Kong Ring 

i Smaaland, men da hun fom, for at forhexe 

hans Brud, blev hun grebet, og maatte ,. for at 

lsskiobe fig, love at ſtaffe trende Klenodier. For 

disſes Skyhld giorde hun en Reiſe under Dybet, 

ſloges með trende Hexer under Lukanusfieldet, fane 

hos Morkets Fyrſte, ſom hun. tyktes være Odin, 

og uddrak em Edderdrik for Dronningen, hvoraf | — 
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det endnu fveð í hendes Bryſt. Nu var Groden 

affislet, og Fofibredrene fif endelig deres Mad. 

i Naſte Dagen vifte Arinnefia dem fine Koſt⸗ 

barheder, blandt hvilfe Egil fandt: fin. afhuggede 

Haand, hvilfen Arinnefia vidſte at fætte igien til 

Armen: Hun fortalte og, at hendes tvende Bros 

dre, der vare hendes Fiender, havde. bortfnappet 
Prindſesſerne, og ffulde om fore Tid have Bryls 

„up með dem. : Foſthrodrene iføres Troldeham ved 

Arinnefias Trylleri,  fomme til Brylluppet, og 
efter af de havde giort et ſtort Nederlag paa Trol⸗ 

dene, feile De bort med de tvende Prindfesfer, form 

de erholde til Egte. Arinnefia kom til bereð 

Bryllupsgilde, og erholdt til Foræring et Trug 
med Smør; faa ſtort, hun knap kunde bære Det; 

og tvende Sider Fleſt. Dette vare koſtbare Sager 

i Jotunheim, og hende fierere end Guld og Solv. 

- Egil blev Konge í Serkland, og kom ei tilbage til 

Norden. Asmund tegierede længe í Halogaland, 

Hans Søn Armod blev. gift; með Dordya, den 

fvenfte eller. efter en vigtigere Læfemaade (Suhms 

fritiffe Hift. 2 D.S. 309) den danffe Kong Dafort 

Hamundſens Datter Stærfodder ber Gamle 

dræbte ham, hoilket var dennes, fidfie Niddingse 

verk. Efter Brinhildes Dad ægtede Asmund en 

Datter af Soldan, Konge í Gerfland (iffe Gare 
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land/ ſom der ſtaaer idet Trykte). For at hente 
hende lod han bygge Skibet Gnod, der havde ſaa 

ſtor en Beſetning/ at da han kom til Serkland 

bleve 12. Brygger lagde paa Skibet, 12 Hytter 

fattes) paa hver Brygge, 12 Borde í hver Hytte, 

12 Mand véd hvert Borð. Asmund Berfætfebas 
fie erholdt derved og Tilnavnet Gnode Asmund, 

og var den magtigſte af de gamle Fylfefonger: 
Han ſaldt veð Læsfø med g000 Mand. Det heed 

Odin havde ſtunget ham med et Spyd. | 
Fw 

rr Indholdet af denne Saga er urimeligt fra 
den ene Ende til dén anden, „Om end et Par ens 
felte Træf, af hvad der. fortælles om Asmund, mu⸗ 

ligen kunne være ſande; maae Dog Hovedbegiven⸗ 

hederne ſaavel i hang ſom i de Øvriges Levnet nod⸗ 

vendigen vere opdigtede. At Asmund kan paa 
Jagten i Halogaland mode en tartariſt Prinds, 

derpaa ſeile til en tartariſt Havn, ſiden lande í 

bet Rige, ber laae Oſten for Garderige, altfaa 

midt inde i Rusland, og paa ſine gamle Dage fk. 

hente fig en africanſt Sultans Datter til Ægte; 

alt dette vifer, at Sagaſtriveren baade har været 

vanfundig og iffe engang har befymret fig om his 

ſtoriſt Sandſynlighed. Der er intet í Sagaen 
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ſelb, fom fan befoie 08 til at áta, nogen búr 

ſtoriſt Grundvold; ingen Vers anfores intet: fas 

vafteriftiftt Træf findes. ; Fablernes Farve er nor⸗ 

diff, men Maaden, hvorpaa Begivenhederne. ere 

noget kunſtigen flettede si hverandre, støber Efters 

ligning af udenlandffe Roentyr. ið Asmunds og 

Egils Tvekampe ligne aldeles, hvad der fortælleð 

om: Sørles Kamp med Hogne í Enden af Sorles 

Gaga. Thors Kierlighedshandeler med. Jetteqpin⸗ 
derne pasſe lidet til det, Eddaerne fortalle. At 
Armod blev dræbt af Starkodder fortælles blot í 

Nornageſts Saga Kap. 6. Hvad der imidlertid 

giver Grund til at antage, at der engang: har les 

vet en Asmund, er, at þan flere Steder bliver 

nævnet, J Sorle Thattr (Olaf Trygg. Saga ísl, 

Udg. 2 D.S. 52) ſiges, at Halfdan Branefoſtres 

Skib var det bedſte næfi efter Drageſtibene, le 
lide, Gnod og Ormen bin Lange. Et Membran 

af Grim Lodinkins Saga (Arnem. No. 343 i 4) 

taler om Dagny, en Datter af Gnodar Asmund, 

der avlede en Søn, ſom blev kaldt Asmund, og. 

par Orvarods Fofibroder (Suhms Éritiffe Hiſt. 

2 D. &. 867). I Begyndelſen af Hromund Grip⸗ 

ſens Saga Á en Kong Oluf fom en Son 

af Gnode Asmund, J Illuge Grydefoſtres Saga 

fortælles S. 19, at denne var en Foſtbroder fif 
i 

| 
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Asmund Gnode.Uagtet alle disfe Sagaer ere 

Kabler, tiene dog disſe Vidnesbyrd tilat viſe, at 

Asmunds Navn har været befiendt. Men ifær 

— 

fan dette udledes af Saxd, ber í fin femte Bog 
fotællér:om en Prinds Asmund, Alfs Son, fra 

Hedemarken, der paa Jagten fandt en anden norſt 

Fyrſteſen ſom beð Asvit, og indgik et ſaadant 

Venſtab með: ham, at han: lod fig begrave með 
ham, Da Hoien derpaa blev opbrudt, kom As⸗ 

mund frem blodig, forði han havde fæmpet med 

den Døde; Et Vers, Saxo lagger Asmund i 
Munden, vidner om, at denne Begivenhed har 

været Rmne for)er Skaldeghad Fortællingen bær. 
rer hos Saxo et -ældre Præg end i Sagaen, da: 

(08. ham ikke nævnes nogen tartariſtk Prinds. 
Vi have altſaa Grund til at antage, at der 

engang har levet en norſk · Fylkekonge, ſom hed As⸗ 
mund/ der eiede et beromt Skib, og om hvem Sag⸗ 

net gik, at han havde tilbragt en Tid í fin Vens 

Grabhoi. Naar eller hvor i Norge denne Asmund 
har levet vide vi ligeſaa liðet ſom hans ovrige 

Bedrifter. Aldeles romanagtigen ser hans Levnet 

ſiden bleven udſmykket af Sagaens Forfatter, og 

et Udtog af denne Roman er ſiden bleven fortalt 

ſom en ſand Hiſtorie af Torfeus hist. norvag, 
vol. LS. 39773157 Schonning norſte Hiſt. 1D. 
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"6, 473-475. Suhm taler í ſin kritiſke Hiſtorie 
om denne Saga: 2: D. GB. 308-9. 3 D. S. 65= - 

„661; 190-91. Sagaen er udgivet i Upſal 1693; 

162 S. 4 af Peter Salan med larde men í Rud 

beks Smag forfattede Anmærkninger: = Asmunds 
Løfte om at: begraves med fin Ben og de derpaa 
følgende Radſler har Oehlenſchlaͤger fremſtilt med 

ſterke Farver i Tragoedien Foſtbrodrene. 

* 
idag 430 

— KLEE 
ið RU 43 

Sorg Siarkes Saga. | 
> RE Eu jp ag 

f —— 

Paa Sen Tid Halfdan Branefoſtre regjerede í Sver⸗ 

eig, og giorde ſin Frende Kaſto til Hertug over 

Engelland / ſtyrede Erling. Upplands Konge tredie 

Parten aft Rorge⸗ de tvende andre Dele Havde 
Kong? Harald Valdemarſen. Kong Erling havde 

veret lenge hos Kong Knud Deir magtige, og af 

ham faaet ſtore Foreringer. Dan a * 

ner Syvalld og Carte: | 

Da Sorle var bleven fiortett star, Po —* 

til Faderen, han vilde ikke ligge hiemme ſom Munk 
— 
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i Kloſter, og ſeilede derpaa „með fet: Skibe til 

Song Eſtrovalds Rige i Africa. Der ſlaaes han 

forſt med tolv Uhyrer af Blaamand, ſiden med 

en ſtor Kæmpe og dennes, Kone, der var iferd med 

at lave en Ret af Menneſters og Heſtes Kia. Kor 
nen ffiænter han Dog Livet, paa Bilfaar at hug - 

ſtulde ffaffe ham gode Vaaben og yde ham Bis 
ſtand, naar han paafaldte hende. Da han Maas 

nedsdagen derefter kom at hente fit Krav,” fandt 

ban fin Beninde í Strid með en. anden Jetteqvinde, 
hendes Syſter, fra hvis Klor han med Livsfare 

befrier hende og erholder nu et Pantſer, ſom Þett 

ſtore Kæmpe Pandarus havde: baaret, der efter 

Agamemnon regierede over Grækenland, tilligemed 
et Sværd; og en Tourneerſtang, font aldrig ſoig⸗ 
tede. Alt dette havde Hexen erholdt 9 Sung 
Safflrs i Gerfland,.: " 

; Efter at Sorle var: bleven — veð 

dette Tog, tildrog det figy at tyende Brodre Gard 
og Tover form fra Markland med 12060. Mandy 

for ar beile til Kong Haralds: Datter Steinvora, 

form ſtrax gav dem Afſlag. Kong Harald. blev 

derfor angrebet, og maatte, da hans Har var bles 

ven ødelagt, ſoge Hielp hos, Sorles Fader. Der 

blev nu holdt et ſtort Slag, hvori Sorle med: fin 

Landfe fældede den ſtore Mife Lodin frå Falſter, | 

* 
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hvis Spyd var 12 Alen lang, og tilſidſt begge 
Be fiendtlige Harforere "efter at dog Tove forſt 
håvde dræbt mange af den norſte Konges Folk, ifær 
Bett finſte Rentemeſter bg den ſvenſke Cantsler, og 

ſels tilſidſt omſtabt fig til en Drage. 

Sorle drog ud igien paa Sotog til Africa, 
og havde paa Tilbageveien til Norge en heftig Trefs 

ning í Øvefund med Halfdan Branefoftre, ſom hart 

dræbte, bg hvis guldporydede Skib han erobrede. 

Halfdans Sønner, Sigmund og Hogne, eggedes 

af Syſteren Marſibil, der var gift med Hertug 

Kaſto til at hevne Faderens Død. Hogne ſeiler til 

Norge med: 60 Skibe og 4000 Mand, bemagtiger 

ſig forſt í Sorles Fravarelſe fín Faders Skib, þol: 
Der derpaa ef ſtort Slag með Kong Erling ; hoori 

han omgiordet með Hrolf Krages SvardSigurliomi, 

dræber Kongerne Erling og Harald ſamt en finmarſt 

Troldmand, men bliber ved Trylleri hindret fra at be⸗ 

magtige ſig Kongedatteren Ingeborg. Imedens dette 

ſtkete var Sorle kommet til Sverrig, for at tilbyde 
VForlig. Da han fif flag, holdt ban forſt en Trefning 
med Sigmund, ſiden með Hertug Kaſto, ſeirede dem, 

begge, og angreb Borgen med Skudvaaben, Våb 
ſlanger ſamt brændende Stene. Men nu kom Hogne 
til; ten ny blobig Trefning "mødtes Hærførerne; 

itrende Timer hug de paa hinandens da kaſtede 
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de Svaerdene, og begyndte af brydes. Sorle kom⸗ 

mer tilſidſt til af ligge under Hogne. Ikke vil 
jeg bide dig í Struben ſom en Trold” ſagde denne; 

Þbitil jeg henter mit:Gværd" han gif, og Sorle 
Blev liggende i ſamme Stilling til han kom igien. 

Da gav Hogne ham Fred og de bleve Svogre. 

ES NCAA 

Dette Udtog vifer, at Sagaen er et Vav af 
Urimeligheder, der :sber den fisrfte Uvidenhed hos 

Forfatteren, fot, for iffe at tale om Paudarus í 

Agamemnons Tjeneſte, fan fætte en heel opdig⸗ 

tet Hob af Konger, ſamtidig med Knud den Mag⸗ 

tige, fra hvis Tidsalder dog faa mange Eftetrete 

ninger vare tilbage, og: fom fan (Kap. 10-11) 

lade Sorle paa Tilbageveien fra Africa til Rorge 

feile forbi det oſtre Morland og giennem Ørefund, 

Ikke mere bekiendt er Sagnſtriveren med det gamle 

Nordens Navne, Sæder og Skikke. Aldrig har 

nogen. Nordboe hedt Karmon Kaſto, Marfibil 

eller. Ofidas. Hrolfs beromte Sverd Skofnung 

kaldes her Sigurliomi. At ſpiſe Heſtekisd færtes - 

veð Siden af at ſpiſe Menneſkekiod. Heltene fæmpe 

til Heſt ſom Riddere, og i Sotrefningerne bruges 

allehaande Krigsmaſtine. Om end ét Par af be 

ſenere Talemaader f. Er, ſom Munk i Kloſter og 
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at ſtyde med ſtore Bosſer (storbyssom) kunne 

gaae pan Affkriverens Regning, fordi de ikke fine 

beð í et Membran, Suhm har ladet conferere med 
dett trykte Udgave (fritilE Hiſtorie 3 D. S. 31232) 

"wife bog alle de Motige tilligemed Sprogets hele 

Farve, at Sagaen neppe ét ældre end det femtende 

Aarhundrede, og hat aldeles intet Værd, hverken 

til át oplyſe Oldtidens Begivenheder eller Oldti⸗ 

dens Sæder. 

At Górle, en Son af den uplanbífe Kong 

Erling, dræbte Kong Halfdan af Dannmarf, tog 
hang DragefEib, Skraut, og maatte derfor Fæmpe 
med Halfdans Son Hogne, det. over mandede ham, 

og ffiænÉte ham Livet, fortælles og í Hedins og 

Hognes Gaga. Men: der hedder Sørles Broder 

Elland, Hognes Broderi Hakon; Hognes Drons 

ning kaldes der Hervora Hildes Datter, og er her 
Ingeborg Sorles Syſter. Der fortælles om Sor⸗ 

les Kamp med Vikingen Svide, hvorom Sorles 

Gaga intef veed; og lægges til, át Sorles Bros 

ber falde í bert Kamp, hvilket ſtrider mod Hvad her 
fortælles om hans Død Kay. 18. Da nu Hedins 

Gaga ogfaa anfører nogle Træk af Sorles Kamp 

med Halfdan, famt ét Vers, der ſtulde ſtaae i 

Sorles Viſe, og intet herom findes í denne Sas 
gá; made den vift være endnu yngre end den fas 

U 
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belagtige Hedins Saga, men har dag neppe bær 

ret bygget paa denne, 3 ſammes ſpenſte Udsave 

citeres vel en Sorles Saga udtrykkelig men at 

deete er en ſenere Interpolation ſees af Sorles 

Thattr i Flateyarbogen, der (Oluf Tryggveſ. Saga 

isl. Udg«1 D. S. 52) har Det rigtigere fæfemaaðe 

Sorles Viſe (Stide). 

Da Hedins og bognes Sagai lök 

har til DverfFrift Saurla Thattr, og deri baade 

en Viſe citeres om Sorle, og tillige ſiges, at han 

havde udført ſtore Bedrifter i Oſterhavet; et bet 
rimeligt, at allerede i Begyndelſen af det flortende 

Aarhundrede har Sorle været en Fabelhelt. Han 

næevnes og í det i femtende Aarhundrede digtede 

Skidarima, blandt beim. ber. ſadde í Valhal veð 

Odins Side. Om han nogenſinde har været til, 

og hvilfe Bedrifter hatt virkeligen har udføre, fan 

ingen Dodelig mere ſige, da de eneſte Efterretninger 

vi have tilbage om ham, ere aldeles upaalidelige. 

Sorle Starkes Saga: findes trykt í Biorners 

Samling, Schionning (norſke Hiſt. ID. &: 376- 

77) Suhm (fritiffe. Hiftorie.3. D. S. 25 = 33) er⸗ 

kiende vel, at denne Gaga: er blandet med Fabler, 

men tillægge alligevel, uagtet den heel er. aldeles 

upaalidelig, enfelte af dens Vidnesbyrd før megen í 

Vægt... 

t 
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Sialmters og Olvers Gaga. 

Da Køng Inge í Mannaheim længe havde ſorget 

over Tabet af fin dydſirede Dronning Marſibil, 

Datter af Kong Margarius í Syrien, hendte det 

fig en Dag, at han fane en gylden Baad lande, 

hvori var et Trel og en deilig Ovtnde, der hed 

Luda, og udgav fig for Enke efter Kong Lucartus 
í Boocien, hvem Kong Rudus fra Serkland med 

en Hær, befat af Phytons Aande, Havde ſlaaet 

ihiel. Kong Inge ægter den ffionne Luda. Efter 

at de havde levet fammen en Tid, kommer Inges 
Son Hialmter og hans Koftóroder Olver hiem fra 

deres mange Vikingstoge, hvor de blandt andre 

Bedrifter havde befriet en Prindſesſe Diane fra 

at blive gift med Rudus, Son af Kongen í Serk⸗ 

land.” Luda forelſter fig í Hialmter, men da hun 

vil vidtloftigen forklare ham, at hun hellere vil . 

leve med ham end med hans gamle Fader, ſlaaer 

han hende i Ræfe og "Mund, hvilket hun foder at - 

ſtulle hebne. Kort efter modte Foſtbrodrene forſt 

en Hette. af hvis Klor én Jettepige frelſer dem, 

ſiden en Fingalp, Der kaldte fig Vargeyſa, et 

— 
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Uhhre með Hander, Heſtehoved, Heſtehale og 
Man, der giver Hialmter Sværdet Snarvendil 

og gode Raad, ſamt lover at ſtage ham bí í den 
ſtorſte Nod. Efter Vargeyſas Raad udbeder Hialm⸗ 

ter fig af Faderen, at Dronningens Træl, Hord, 

maatte følge ham paa næfte Sotog. Denne fams 

tyffer fun paa def Vilkaar, at Hialmter ialt 

ſtulde vette fig efter hans Billie. Luda finder Hialm⸗ 

ter, for han gif bort, og paalægger ham til Straf 

for Kindheften, at han aldrig ffulle have Ro for hart 

fane den ffisnne Hervora. Han fvarer, hun ffulde 

fil hans Hiemkomſt ffræve over tvende Klipper, 
mellem ývilfe fire Tralle vedligeholde en Ild, og 
leve af Mavnemad. Som fagt faa ſtete Bet. Kofis 

brødrene havde mange Xventyrer at beftaae, ſom 

de ved Hords Hielp heldigen overvandt. Endeli— 

gen landede de hos den froldfyndige Konge Hun— 

ding, hvis: Datter Hervora giver dem Raad, hvors 

ledes de ſtulde vrede fig ud af alle be Farer, hvori 

Kongen vilde føre Demi.  CEfrer mange Kampe með 

Menneſter og Quag, forlode de Hundingialandet, 

da Hord havde faget hele Taarnet, hvori! Hera 

vora fad, paa fin Ryg, og baaret det til Skibet. 

Men neppe havde de ſeilet í fire Dage, før Ski, 

bet ftandfede ved Dundingg Troldom, der i Stik 

Gagabibliotþef, 2 Bind. % 
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kelſe af en uhyre Hoal nærmede fig Sfibet: - Hord 

tog Sel et Sødyrs Dam, og fíæmpeðe með Åvas 

fen, men Det hialv ei, før Dialmter Faldte paa 

Bargeifa; da fom flyvende tvende Gribbe, ber 
ſonderſlede Hvalen, og Efibet blev flot. Efter 

at have ſeilet lenge, kom de til en ubekiendt Strand⸗ 

bred, hvor. Hord døde; trende Dage bare Foſt⸗ 

brødrene hans Liig for at kunne begrave Det hiems 

me, Da forfvandt Liget, og de befandt fig ved en 

guldprydet Borg, hvor Hord modtager dem í Kon⸗ 

gepragt. Han var nemlig en Søn af Kong Tho— 

lomæus i Arabien, hvem Luda havde forherer til 
Træf, og fun under de Betingelfer, Hialmter havde 

opfylder kunde han erholde fin rette Gfiffelfe. Nu 

fif enhver fin Kiereſte, Luda faldt ned i Ilden, og 

alt blev godt. 

Dette Ammeſtuegventyr fan í det Hoieſte 

være fra det fjortende Aarhundrede, Det har ads 

fEillige Viſer, og indeholder en Blanding af det 

Sagerne ofte forefommende Træf om Bifinger og 

Setter með fremmede Hexehiſtorier, hvorved: iffe 

engang er taget Henſyn til hiſtoriſt Sandſynlighed. 

Det Synderligſte ved det Dele er, at Bette ven: 

fyr er bleven udgivet með ſpenſt Dverfættelfe af 
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SB. Peringſkiold Upſal 1720, 79 S. i 4 og ett í 
Rortale, hvori Udgiveren føger at forfvare For⸗ 
tællingeng Troevardighed, og blandt andet formor 

der, at Marſibil var en Datter af Marcus Vip= 

sanius Agrippa. | 

Halfdan Eyfteinfeng Gaga." 

J gamte Dage regierede over Norge en Kong! Ey⸗ 

ftein, Søn af Sigurd ring, faldet Snogoie⸗ 

ſom var fodt af Aslaug, Datter af Sigurd Bofs 

nesbane, han var Ginfiotleð Broder, Sigmunds 
Son, og nedſtammede giennem Volſung fra Kong 

Odin. Med en Flaade af 100 Skibe hærgede Ey⸗ 

ſtein vidt og bredt i det veſtlige Aſien, Graker⸗ 

land, Blaaland og Morland; en Aften landede hart 

ved Gardarige, ſtormede Hovedborgen, dvæbte dens 

Konge Hergeir, og nødte nn Isgerda til 

at ægte fig. 

Dergeirð Datter den ſtionne Ingegerda, blev 

oploſtret 908 Skule Jarl, en vældig Kriger paa 

' J Re. 2 
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Alfsborg, oſter í Garderige Did ſendte Eiſtein 

fin Son Halfdan með en ſtor Her. Skule, ber 

forudſaage det Tilkommende, blev juſt under dette 

farlig ſyg; han lovede Kongedatteren til den ſtarke 

Kriger Kol, hvis han vilde forfvare Borgen, og 

fort efter hed det fig, Skule Jarl var død, Prinds 

ſesſen fif Kols Datter, der og hed Ingegerda, til 

at ſtifte Kleder med fig, og indtage hendes Plads 

form Kongedatter. Imidlertid var den unge Half 
dan kommen til Borgen, Kol mødte han, men 

faldt efrer tapper Modſtand, og Borgen blev ind: 

faget. Man fandtder den formentlige Prindfesfe, 

der dog ikke behagede Halfdan, ſom derfor afftoð hen⸗ 

de til Ulfkiel Snilling / Eyſteins Bannerforer. Skule 

Jarl undkom í Skikkelſe af en Krobling bærende 
Ingegerde ſom en gammel Kielling paa ſine Skuldre. 

tig Tre Aar efter kom tvende ubefiendte Mænd 

til Kong Eyſtein paa Aldeygiaborg, Bett ene: var 

si og morflaðden; den anden: liden og kion; begge 

faldte fig Grim; de bade om Binterophold , og 

- Kongen tog imod Bein, uagtet Dronningen fod falde 

nogle advarende Ord. Ved Julegildet, da næften 
alle Gieſterne vare faldne i Sovn ved Bordet, ſage 
Halfdan, at Handſken var faldet fra den ene ſovende 

Grim, og af han havde en ſmuk Pigehaand, ber 

fat med Guldringe. Halfdan tog en af Ringene, 
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afifar en Haarlok og lagde begge Dele í Danbftert, 

men ſnart indfov ban felo, berynget af Olruſen, og 
da han vaagnede var Handſten borte, begge Gri— 

merne ligeſaa, og Kong Ciftein dræbt. Halfdan 

blev nu betaget af en. heftig Langſel efter Dands 

fen, Gan havde miſtet, og giorde det Lofte, at 

ville opſoge fin Faders Morder; han overlod Riget 

til Dronning Isgerdes Broder, Kong Sigmund af 

Gothland, og feilede bort með trende Skibe. | 

| J Halfdans Kraværelfe fordrede Ulfkiel hele 

Gardarige pna den formentlige Ingegerdes Vegne; 

Sigmund Overvandt ham, og nødte ham til at 

flygte. Dan tyede til ſin Broder. Ulf, der var 

fat til at fyre Norge, Cifteins gamle Rige; op⸗ 

fordrede ham tilat gisre Opror, og da Broderen 

afflog ham, dette, nedfug han ham paa Stedet, og 

bemægtigede fig det hele Land. - Af Frygt for Half 

dan turde han Dog: iffe blive. Der, men udruſtede 

60 Skibe, fom han befatte med de værfte trolde 

kyndige Folk, han Funde finde í hele Norge, Fits 

marken og Dalogaland, plyndrede dermed í Veſter⸗ 

havet; gif ogfaa til Dellufands (Hulelandets) Dre 

Fener , Grsnland, bet folde Sverrig, Kyrialand, 

Hundingiarige lige indtil Bíarmeland. Der mødte 
han Halfdans Flaade. Et ſtort Slag begyndte, 

mett Halfdan funde; uagtet al fin Tapperhed, ikke 
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ſtaae mod disfe Koglere, paa hvem intet Jern beed. 

Han ſegnede ved et Kollehug og hans Folk vare 

næften. overmandede; dar en Flaade paa 30 Skibe 

nærmede fig under en diæro-Anfører, Bet jog Ulfs 

kiel paa Flugt, reddede Halfdan, eg efter at have 

Tagt ham ind hos eit gammel lagekyndig Skovbyg⸗ 

ger for at helbredes, igien feilede bort med alle 

fine Efibe. Den flygtende VífEiel traf fin tredie 

Broder under Biarmeland með en Flaade, denne” 

trolovede fig með. Biarmerkongens Datter, og felis 

fede derpaa með en mægtig Hær til Kyrialsbotn 
for at bpſoge Grim, der var den ubefiendte Ane 

fører, fom havde overvundet Ulfkiel. Grim mødte 

dem: veð fin org í Kyrtalsbotn, i trende Dage' 

ſtrede de með hinanden, og Grim mifiede to. Tre: 

Dieparter af fine Mænd. 

Imidlertid lagedes Halfdans Saar Skov⸗ 

byggeren ſagde ham, at Bett høie Grim var ingen 

anden end Skule Jarl, der haode drabt hans Fa⸗ 

der, men reddet hans eget Liv; og fortalte Dam 

tillige de tvende Veie, der ginge til hang Borg. 

Halfdan valgte den Fortefte over Land, uagtet den 

gif forbi fæmpeftore Roveres Boliger, - Halfdan 

fældede alle Jetterne, famt de Uhyrer, Ber ledſa⸗ 

gede dem; og floges endog lykkeligen med deres 

Gienferd. Paa femte Dag Form Halfdau til en 
NA 
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ffion Borg, paa Muren fode tredive vaffre. Jons 
fruer; den ſtionneſte tiltalte ham, fovede ham her 

at ſtulde faae, hvad han havde miftet í Gardari— 

get, og faftede Handſken til ham med Opfordring, 

af redde hendes Foſterfader, hvis Liv var i Rare. 

- Halfdan ilte til Valpladſen, - dræbte Ulfkiel, og 

hialp Grím til at befiæmpe alle Goglere I bang 

Folge. | | 

Halfdan tog nu Gardarige i Beſiddelſe, Skule 

Jarl gav fig tilkiende, og overlod fin Skiebne í Half 

dans Haand, der gav ham Enkedronningen Isgerbe 

fil gte. Deres Søn blev den Åreggvid, hvis 

Datter Ingegerde ægtede Gange Hrolf. Halfdan 

reifte med fin Ingegerde til Morge,. fit Fedrenerige, 

han havde med fjende to Sønner, Thorer Hiort og 

Eiftein Glumre, og en Datter ved Navn Ingeborg, 

der ægtede Kong Agrippa og blep Moder til Fer: 

tratm og Plato. | 

En Membran í den arnæmagnæanffe Sam: 

- Jitg Ro. 343, i 4, der ftemmer overeens med 

Papirshaandſtriftet ſammeſteds No. 344 og i de 
ſuhmſtke Afffrifter paa det kongelige Bibliothek No. 

565 og 283 i 4 har en Deel Afvigelfer fra bert 

tryfte Udgave, blandt Ai arð er Def Mær: 

—7 
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Eiſteins Slægt angives faaledes. Hans Mos - 

der var Dagms, Syſter til den Svanhvide, ſom 

ægtede Hromund Gripſon, hans Fader hed Thrond 

og gav Throndbiem Navn, han var en Søn. af 

Seming Odins Esn Eiſieins Broder var den 
Grit Vidførles ber fandt. Udødelighedens „Land. 

Eiſteins førfte Kone var Afa, en Datter af Sigurd 

Hiort og Aslaug Snogsies Datter. 

Om Isgerdas Slagt hedder det, at hun var 

en Datter af Long Hlaudver (Ludvig) af Gothland, 

hendes Brodre vare Sigmund, Harald Haarfagers 

Stavnbo, og Oddur Skraut, Fader fil den Guld⸗ 

thorer, Der nevnes í Landnamabog 

Til Slutning findes ſamme Sillæg, ſom ogſaa 

Torfæus hat fundet i ſit Haandſkrift og Biorner 

af Torfæi norſte Hiſtorie indrykket bag efter ſin 

Udgave af Sagaen, der fortæller af Halfdan og 

Sigmund tillige med Oddur Skraut floges med to 
Sonner af Kong Agnar í Geſtrikaland, Raknar 

ogs Valur, af hvilfe. ifær Valur, om hvem der gi 

ves en vidtløftig Eagan, eiede meget Guld, form hart 

havde. frataget Sotunen Svade, Aſathors Son, í 

Fieldet Blefaverg ved Dumbshav. Enden paa 

Slaget blev, at Brødrene maatte flygte, Vale 
fiyrtede fig med fo Guldfifter ned í en Fos, hang: 

to Sønner bleve nedſtyrtede efter ham, og disſe 
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Frender forvandledes der til flyvende Drager, ſom 

rugede over Guldet, til Guldthorer tog det, Ag— 

mar flygtede til Halogaland,- hvor han blev Trold, 

famlede Guld og gif tilfiðft levende ind í en Hoi 

Om Halfdan er der en lang Kortælling, fra ham: 

og Ingegerde nedſtamme mægtige Slægter i Norge 

og pan Drfenserne. | 

Nogle andre mindre —— Varianter i 

Genealogierne af andre Haandſtrifter anfører Suhm 

í Anmarkningerne til 31 Tabel til den kritiſte Dis 

ſtorie. | 

Uagtet denne Kortælling begynder. i Norge, 

er dog. Garderige og Biarmeland de egentlige Skue— 

pladſe for Begivenhederne. Disſe ere ikke blot 
udſmykkede med mange Koglerier, men i dem ſelv 

meget uſandſynlige, og Haarlokken, ſom Halfe 

dan afffar, og ſiden, da han har miſtet den, ſaa 

hoiligen længes efter, er flet ikke nordiſtt, men et 

Trøf laant af Riddertidens Romaner. Der fire 

deg ingen Vers í denne Saga, og Skildringerne 

af de dert forefommende Kampe indeholder blot. . 

det í flige Sagaer Sadvanlige. Sagaens Hoved⸗ 

perſoner eve for Reſten aldeles ubekiendte; thi ber 

norſte Kong Halfdan hin Milde og hin Madilde 



„634 valfdan Cifteinfens Saga. 
Eiſteins Son, om hvis Bedrifter Snorre taler í 
Ynglingafaga Kap. 51-52, hav intet tilfælleds 

mied vor Halfdan uden Navnet. De í Sagaen 

forekommende hiftorife Henvisninger ere meget 

uefterrettelige. J Sigurd Fofnesbanes bekiendte 

Slag tregiſtre forekommer den grove Feil, at Sin⸗ 

fiotle, Sigmunds Broder, gisres til hans Søn. 

Flere Urimeligheder findes í de tilfsieðe Varianter, 

iffe blot at Aslaug, Sigurd Snogoies Moder, 
gisres til hang Datter; men Ciftein figes páa den 

ene Side at have været en Søn áf brand, der 

gav Troͤndhiem Ravn, hvorved han fættes op iden 

fiernefte Tid, og paa den anden Side fader man 

hang forfte Kone være yngre. end Regnar Lodbrog, 

og hans Gong Staldbrødre være famtiðige med 
Harald Hoarfager, hvorved Begivenheder forband⸗ 

tes, der maatte ifølge alle andre Sagn, antages 

åt være ved mange Aarhundreder adffilte, Den 
Eiſtein Glumru, ber gisres til Halfdans Sen, og 
fom uden Tvivl var Anledning til, at Sagnſkrive⸗ 

ren meente, at islandſte Sfægter nedſtammede fra 

denne Halfdan, har efter Landnamabog &. 361 

en ganffe anden Herkomſt, nemlig fra Halfdan 

Bett Gamle. Hromund Gripfen er maaffee en his 
ſtoriſt Perſon, men hans Gaga er en Kalel, dige 

tet í Begyndelfen af det tolute Aarhundrede: Sans. 
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ge Hrolf Hreggvids Svigerſon er, ſaavelſom Eri€ 

Bidførle vg Kong Agrippa með tvende Born blotte 

Fabelhelte. WRventyret om den forfie er Digtet í 

Morðen uden Tvivl i 14de Aarhundrede, det om— 

den anden forfattet omtrent í det trettende Mar» 

hundrede, og Fortællingen om den fidfte en. overſat 

Roman. Den Fabel om Raknar og Valur, ſom 

nogle Haandſkrifter foie fil, -fan være foranlediget. 

ved et gammelt Sagn, men er nærmeft henter fra 

Guldthorers eller Torffirdingafagaj og uden Toibl 
fenere tilføjet, Da ventyret efter den almindelige 

Form maatte fynes til Ende med Halfdans Tilbas 

gekomſt til fit Fædrenerige. Anledning til dette 

Tillæg gav vef. Navnet paa Dronning Isgerdas 

Broder, Ber blandedes med ben Sigmund, de 
var Oddr Sfrauts Broðer. Alle disſe Henthd⸗ | 

ninger til andre Eagaer ; ligefom og at Landna⸗ 

mabogen udtrykkeligen nævnes, hvilket ikke i de 

ældre Sagaer pleier at (fee, vifer, at dette ves 

fyr ikke er ældre end det fiortende Aarhundrede. 
Vidtloftige Udtog heraf have Torfæns (hist, 

Nor. 1; 6. 297-307) og Schonning (norſke Hiſto⸗ 

tie í Deel S. 487-489) optaget i deres Hiſtorier. 

Suhm har og í fin kritiſke Hiſtorie flere Gange 
beraabt fig paa dette Woentyrs Vidnesbyrd 2 D. 



636 Halfdan Eyſtenſens Gaga, 
S.643 3 D. G.7307731 Sagaen er trykt í 

Biorners Kæmpeðater.. 

* 

„Halfdan Branefoftres Gaga. 

ring, Songe i Danmarf, var gift með Signi" 

Datter af Vilhelm Ridgothlands Kouge. Deres 

Datter var Ingeborg, deres Sønner Halfdan og 

Asmund. Da disſe dare ti og elleve Mar gamle, 

landede en Aften Bifingerne Sote og Snakoll med 

en ftor:Dær, dræbte Kong ring tilligemed As⸗ 

mund, og bemægtigede: ſig Riget; men Kongens 

"to andre Born bleve veddede af Thorvid Jarl, og 

ſendte til hans Broder Ottar Jarl í Biarmeland. 

Da de havde opholdt fig der nogen Eið, vilde Halfdan 

ud pan Sotog, Syſteren fulgte ham. De bleve 

forflagne til Hellulands Drfener. Der ſlaaes Half⸗ 

dan med nogle Trolde, ſom ſpiſte Defter og Men⸗ 

neſtekiod/ og derfor hexede Skibe til Landet; hart 
” fælder Troldene, og. befrier to Toillingbrodre, Sig⸗ 

mund og Sigurd, tilligemed Syſteren Hilde, Born 
af den ſtotſte Jarl Angantyr. Han var bleven un⸗ 
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derſtsttet i denne Bedrift af en menneſkeligere Trold⸗ 

fvinde , fo hed Brane, hvis: Moder; Datter af 

Jarl Vilhelm í Valland, var bleven bortført af 

den trehovede Trold Jarnhaus. Halfdan dræber 

dette Uhyre, deler en Tid lang Seng med Brane, 

og modtager af hende ſortryllede Vaaben. — Efter 
hendes Anviisning feiler han til Kong Dlaf í En: 

gelland, hvis Datter Marſibils Elſkov han tilven— 
„Der fig, veð Hielp af nogle fortryllede Urter. Olafs 

Laͤndvernsmand Ake blev ham fiendſt, og meente 

i Veddekampe at overvinde ham; men í at foemme 

vifer Halfdan fig hans Tefier "Turnering kaſter 

han ham af Gaðlen. Da Ake engang vilde indes 

brænde barm, kom Brane giennem Luften Ham til 

Hielp og da Afe bilde með en Skare Bevæbnede 

overvinde ham, bliver denne ynkeligen lemlæftet. 

Halfdan” føler bort með 20 Skibe, Kongedatteren 

håvde givet ham, forenér fig med Skioldmoen 

Hladgerthå? fra Hladsen, og erobrer tíu fit Sæ: 

Drenerige íqien. "Den døende Sote havde vel heret 

al Erindring om Marſibil bort hos Halfdan, mett 

Brane Former, og fornyer hendes Minde Haig 

Dan lander í Engelland, juft fom hans Elſtede 
ffulde værer. gift með Kong Erik af Miklegaard, 

Denne erholder mí Halfdans Syſter, Halfdan æg 

ter Marſibil, og bliver efter Faderens Dod Konge 
ri 
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i Engelland, deres Son var Rigard, Alafleks 

Fader. Den ſom giftede Branes og Halfdaus Dat⸗ 

ter, blev Konge í Danmark efter Halfdan. | 

#4ð 7 

Denne Fortalling er et blot Æventyr. En 

Zroldgvinde ſpiller Hovedrollen, og alt det Øvrige 

er digtet uden Henſyn til hiftorife Sandſynlighed, 

eller nogen Kundſkab til det gamle Norden Ellers 

kunde Forfatteren ei. have ladet Broderen „til ett 

danſk Jarl vere Jarl i Biarmeland, eller en Konge 

i Ridgothland hedde Vilhelm, en Konge i Engel⸗ 

land Oluf, og en Keiſer í Konſtantinopel Erik. 

Stilen og de enkelte Trak ere de i; ſlige Rventyr 

ſadvanlige. Halfdan Branefoſtre nævnes vel og í 

Sorle Starkes fabelagtige Saga, men naar unde 

tages, at han ogſaag Der foreſtilles at have regieret 

i Danmark, er alt Det andet; vi der leſe om ham; 

ſitridende mod denne Sagas Beretninger. Suhm 

har derfor; begtift den for megen PCre, naar han 

flere Steder í fin kritiſte Hiſtorie beraaber fig paa 
dens Vldnesbyrd. Kritiſt Hiſt. 3D. G. 121, 

328. Der gives Haandſtrifter af denne Saga, 

der indeholde endnu flere fÆventyr, end den í 

Biorners Samling tryfte, men det vilde ei. lonne 

Umagen at anftille nogen Collatiiin. 
— 
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æn 

Aue ſandfærdige Hiſtorieſkrivere vide, at Greken ⸗ 

lands og Aſiens Indvaanere forſt beboede De nordi⸗ 

ſte Lande, og at der Bet Tungemaal begyndte; fót 

* 

ſiden udbredte fig over alle. Riger. Dette Folls 

Formand hed Odin; fra hvem Slægtregifre uds | 

ledes. Den Gang regierede Harald Gulömund 

over Throndhiem, í hans Rige boede Jarl Bring, 

hvis Datter Wſa overgif andre Moer, fot Gula - 

det Kobberet. Hun var bleven opdraget hos en 

gammel trolbfyndig Kone, Ber hed Vefreia. Stur⸗ 

laug, et Søn af en Jarl í Nummedalen, friede 

fil hende, men hun afvifte ham ſom den, der end⸗ 

nu ikke havde udført bersmmelige Bedrifter. 1" 

Kort efter reed den gamle Kong Harald, der 

nyligen var bleven Enfemand, til Jarlens Gaard, 
og tvang ham til at trolove fig hans Datter. Da 

han var bortredet, kom den ſlemme Bifing, Kol 

Krappe, til Gaarden, aftvang Jarlen det ſamme 

Løfte, og erffærede Harald for Nidding, hvis hart 

ei mødte ham , eller lod møde for fig í Solmgang. 

Den førfte Kæmper, ber mødte paa. Haralds Vegne, 

— 

PA 
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blev fældet; Kongen maatte derfor føge Hielp hos 

Sturlaug, der imedens, veð fine Vikingstog var 

bleven beromt. Gturlaug vilde ikkun famtyffe 

paa de Vilkaar, at Kongen afſtod ham fin Brud. 

Da Kongen maatte indvillige deri, holdt han Bryl⸗ 

lup, og fa anbefolte ham til hendes Foſtermo⸗ 

der Vefreia, ber veð Tryllefunfter forøgede fans 

Styrke, gav ham Sværdet Angurvadil, og for⸗ 

uden flere gode Raad, fin Foſterfader Troldman—⸗ 
den Svipud med til Biftand. 

sr Bed Gothaelven var Holmgangen berammet. 

Ert Skind blev kaſtet under de Stridendes Fødder, 

„Dg 20 Mari Solv ſtulde tilfalde Seierherren. Kol 

forlangte at fee Sturlaugs Sværd, han vifte ham 

forſt et andet, hvorved Koll troede at være ſikker; 

men under Kampen fremtrak han det, Wefreia 

»havde-ffiænfet ham, og dræbte dermed fin Mods 

ſtander. Fradmar, Kolls Broder, vilde hevne 

hans Død, blev overvundet af Sturlaug og, ef“ 

fer Vefreias Tilffyndelfe, hans Foftbroder. 

Meden Skare af kiekke Foſtbrodre red Sfurs 

laug hiem, hvor han fandt Kong Harald í Færd 

med at indebrende Jarl Hrings Familie. Stur⸗ 

laug forhindrede det vel, men for at forſone Kone 

„geti; maatte han dag paatage fig at (Eaffe det Uvs 

oxehorn/ Kongen engang havde tabt, uden af 
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denne vilde fige ham, hvor det var at finde. Han 

tver atter til Vefreia, font vifer ham til fin Sys 

fer, Snælaug, gift med Kong Hundolf í Duns 

dingialand. Foſtbrodrene feilede bort paa et Skib, 

bemandet med 100 Mand, De fiyrede nord. for 

Halogaland, Finmarken og Vandnesſet, indtil de 

kaſtede Anker í Olfla Big. Der havde tre af dem 

Møder med Jettekvinder om Natten. De tvende , 

erholdt derfor Løfte om Medbor, naar de ønffede 
det, og Sturlaug en prægtig Stridsoxe, der funde 

blive fan lille fom en Knappenaal. Da de font 

til Hundingialand, tog Snælaug vel imod dem, 

og fortalte dem, at Uroxehornet flod. í et Tempel 

i Biarmeland, der var. helliget Odin, Krigg og 

Freia; men Kong Hundolf lod dem anfalde, og 

efter tapper Modſtand bleve de kaſtede i en Klipper 

hule og afflæðte indtil Underburerne, Der havde 

Gturlaug giemt fin underfulde Øre, og ved dens 

Hielp befriede han ſig og ſine Staldbrodre. 

Fra Hundingialand ilede Foftbrødrene til 

Biarmeland. Sturlaug trængte ene ind í Afguds⸗ 

templet; og borttog Hornet af Odins Bord, en 

af bang Foſtbrodre, Hrolf Nefia, der vilde rare 

en Guldtaole, blev dræbe af ben fæmpefiore Fema 

pelforſtanderſte. Gturlaug bragte nu Hornet til í 

Sagabiblioshet, 2 Binb, lið 
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Kong Hring, og kaſtede ham det i Anſigtet, ſaa 

fire Tænder faldt ud. Derpaa reiſte han til Svers 

rig, hvorhen hans Familie alt havde begivet fig, 

og blev Kyfiforfvarer for Sverrigs Konge Yuigves 

freir, der efter 12 Aars Forlob gav ham Konger 

havn og et frort Rige. Med fin Flaade giorde 

han nu ſeierrige Krigstog til Biarmeland og Hun: 

dingialand. | 

Efterat have vundet Magt og re holde 

Sturlaug et fort Julegilde, hvor han giorde det 

Løfte, åt vove Livet for at erfare, hvorfra Bof⸗ 

felhornet var kommen, og hang Foſtbroder Frad⸗ 

mar lovede, at han inden den tredie Juul ſtulde 

have ſovet hos Ingeborg, Kong Ingvars Datter. 

Sturlaug hentede forſt Raad hos Vefreia, og ſendte 

derpaa en af ſine Foſtbrodre, der hed Froſte, til 
Finmarken, han kaſtede en Stok med Skrift i 
Skiodet af den finmarfffe Konges ſmukke Datter, 

der hed Miol, ſom ved at læfe det Skrerne ſtrax 

var reðebon til at reife til Gturlaug, hvem hun 

"Tænge havde foretruffet for alle andre. Froſte 

"maatte gribe under hendes Belte, og de føre gien⸗ 

nem Luften til Gturlaug, ber nu bað Krofte at 

ffifte Klæder med fig, og í fit Navn ægte Miol. 

Bryllußsnatten ſtiulte Sturlaug fig ved Sengen, 

og hørte Misl fortælle Fabelen / hvorledes Boffe⸗ 
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[en var opfoðt í Biden hvorpaa han af | 
Frygt for Miols Trolddom ſtrax opbrændte Brus 

deparret. 

Fradmar havde megen Moie * at erholde 

Ingeborg, thi hun ringeagtede ham ſom Sturlaugs 

Træl, hans liſtige Paafund og. ſnue Forvandlin⸗ 

ger opdager Prindſesſens Klage; tilſidſt drog Stur⸗ 

laug til Aldeigiaborg, (í Gardarige) dræbte Ings 

var, og gav Ingeborg til Fradmar der udnæons 

teg til Landets Konge. Sturlaug døde af Ælde í 

Fredfrodes Dage. Sagaen endes med, at den er 

ſtrevet efter Kolbeins Reykiabog. 

Dette Xventyr har havt den ufortiente Lykke, 

at blive anſeet for i Grunden at indeholde Sand⸗ 

hed af Nordens Hiſtorieſtrivere, endog en Tors 

fæus hist. Norvag. P. I. p. 201-204, Schon⸗ 

ning norffe Hiſt. 1 D, &. 130—136, Lagerbrink 

fvenffe Hiſt. I D. S. 335, Suhms kritiſke Hiſto⸗ 

rie 3 D. S. 93:94. Fra forſt til ſidſt er Indhol⸗ 
det í fig ſelv utroligt, og vilde man betragte alt 

dette Utrolige fot YIndflædning, forfvandt Hoveds 

begivenhederne felo: Reiſerne for at finde Baffels 

"Hornet og erfare ſammes Oprindelſe, fame Frad⸗ 

ið 
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mars Giftermaal. "Men felv bette Utrolige inde» 

holder intet karakteriſtiſtt, men blot flette udma⸗ 

- Hinger af de i flere WWentyr forekommende Sce— 

ner, med megen Armod i Udtryk og Vendinger. 

Sagaen har ingen Genealogier, og kun et Par 

ubetydelige Vers. Indledningen røber. det fem⸗ 
tende Aarhundredes Griller, og Beſtrivelſen over 

et Gudehuus i Biarmeland, helliget Aſerne, ſtor 

Uvidenhed om dette Lands ældre Tilſtand, endog 
om det Troevardige, Islandere fely derom havde 

berettet (Heimskringla Dluf ell. Saga K. 143). 
Hundingialand er ſom fædvanligt í flige Eagaer ef 

Utopien Sun tvende hiftoriffe Perſoner nævnes í 

Sagaen Kroðe den Fredegode og Yngvefreir; men 

disſe tvende kunne ei antages ſom Samtidige, hel⸗ 

ler ikke kunde Sturlaug ſattes faa høit op í Tis 
den, maar han fulde have levet ſenere end Thors 

ſtein Vikingſons formentlige Tidsalder, Vel fæte 

ter iffe den trykte Gaga udtrykkeligen ham i For⸗ 

bindel fe med denne, men Sværdet Angurvadil, han 

erholdt af Vefreia, var Vikings berømte Sværd, 

og def arnæmagnæanffe Daandffrift 171 í Kol. las 

Ber Vefreia være af Vikings Mt, Íigefom og det 
Haandſkrift / Torfeus fulgte, lader Kol Krappe være 

i Glaget med de Uhyrer af Menneſter, Viking 

overvandt. I Gange Hrolfs Gaga giores denne 
i 



y 

Sturlaug Starfſames Saga. 645 

til en Søn af Sturlaug den Starfſame, og figes 

opkaldt efter Hrolf Neſia, ſom tilfatte Livet í Ir— 

Tand (vor Saga figer i Biarmeland).  Efter denne 

Gaga ſtulde Sturlaug have tilfat Livet í et ſtort 

Slag í Garderige, hvor han hialp fin.Søn moð 

dennes Foglende Fiender. Der føles til, at tur: 
laugs Saga fader ham døe paa Sotteſeng. Dette 

Forhold mellem vor Saga og bísfe.to andre Far 

belſagaer vifer blot, af den er yngre end Thorftein 

Vikingſens, og ældre end Gange Hrolfs. 
Meget forffielfig fra den tryfte Saga er det 

arnæemagneanſtke Daandffrift 171 í Kol. Indled— 

ningen er der udeladt: Den begynder med at Ha⸗ 

fald Gudmund, en Søn af Eiftein Ulfſen, regie— 

rede over hele Norge, og at hans Kone Signy var 

Datter af en Jarl fra Holſetuland. Meget vidts 

loftigere fortælles alle Begivenhederne, indtil da 

Gturlaug bragte Dornet til Kong Gudmund eller 

det 19 Kap. í den tryfte Udgave. Derpaa afbi: 
ger Daandffriftet ved iffe at lade Sturlaug drage 

til Sverrig, men overeenffemmende með Gange 

Hrolfs Gaga bofætte fig í Hringerige, og met fine 

egne Rolf erobre Hundingialand og Biarmeland. 
Der urimeligfte Deel af den trykte Saga fra 2100 

Sap. og til Enden er udeladt. Haandſtriftet en— 

der með at Sturlaug ihielflaaer Harald Guldmund, 
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og noder dennes Frende Harald Hvide í Halogas 
land til at forlige fig med ham. Haandſkriftets 
Fremſtilling maaffee fra Enden af det fjortende 
Aarhundrede, er vel ældre og endeel bedre end den 
trykte Sagaes, men ogfaa í den ere Urimelighe⸗ 
heder nof tilbage, ligeſom og dens Begyndelfe er 
aldeles uhiſtoriſt. Sagaen er udgivet med ſvenſt 
Dverfættelfe af Gudmund Dloffen. Upſal 1694 
i4. 

Gange Hrolfs Gaga. * 

Hregsbid regierede i Holmgaard eller Gardarige, 
og anvendte fyv Vintre paa at erobre Landene ved 

Dyna , der í Storrelſe er den tredie eller fierde Flod 
i Verden, og hvis Udſpring Erif Vidforle føgte, 
fom der berettes í hans Saga. Hreggvid erhvers 

vede fig Heſten Dulcefal af Dromedarernes Slægt, 

og et Cværd af bet Slags Jern, fom falder í 

Floden Ger. Som hatt fad rolig í fit Rige, blev 

han angrebet af Kong Erif i Geftrifeland, der hør | 

rev under Sverrig, hvor Folk ere ſterke, af Thus, 

N 
% 4 
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ſeart, og flemme at omgaaes. Erik, der havde 
flere Berfærfer og ifær Troldmanden Egir í fit. 

Følge, ihielflog Hreggbid, men blev faa indtaget 

af hans fmuffe Datter Ingegerd, at han lovede 

af tilfaae hende, hvad hun begiæreðe. Hun bad 

før, at en Hoi maatte opfafteð over Faderen, 

hans Koſtbarheder lægges deri, og et høit Gierde 

opføres deromkring; dernæft vilde hun í frende Aar 

raade for den fierde Deel af Riget, og hvert Aar 

lade en Kæmper møde Eriks Berfærf Sokve, fas 

ſtedes denne af Heſten, fulde Erif forlade Riget, 

blev hendes Kæmper overvundet ffulde hun overgive 

fit Rige. Sfølge Egirs Raad blev det bevirket ved 

Ceid *), at Ingen fulde mægte af overvinde 

Sokve, uden den, fom havde Hreggvids Ruſt⸗ 

ning, men denne Íaae í hans Dei, og Hoien var 
bygt faa frær i, at intet Menneffe formaaede af 

aabne Ben. Til ydermere Sikkerhed lovede Erif 
fin ſtienne Syſter Gyde til den, ſom kunde vinde 

Ruſtningen, for i ethvert Tilfælde at have ham í 

fin Vold. 

Til famme Tid regierede ——— Starfſa⸗ 

me over Ringerige i Norge, hans fierde Son hed 

rolf, og fordi han var faa tyk, at ingen Heſt 

* Et vift Slags Koglerie. 
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funde bære ham, Gange rolf. Denne Funde ikke 

forliges med Faderen, han erholdt af fin Moder 

to af de Kapper, Derefiellingen Befreia havde ffiæne 

" fet hans Fader, og gif bort. dermed uden. at fige 

Nogen Karvel, Efter adſtillige Omtumlinger Fort 
Han tit Thorgnyr Jarl, der. tegiereðe over Iyl⸗ 

land, dennes Son hed Stefner, hans Datter Thora 

„og hang Raadgiver Biorn. rolf blev der Lan" 
Deværnsmand. 

En Dag Thorgnyr fad paa fit Dommerfæde, 

fisi en Svale over ham, og lod falde et Silkeklud, 

hvori var et MennefEehaar, af Farve ſom Guld 

og af Mands Hoide. Thorgnyr gior det Lofte, at 
ville fane hende til Ægte, hvis Haar dette var, og 

evfarer nu af Biorn, at Haaret maatte. tilhøre 

Prindſesſe Ingegerde. Thorgnyr lover derpaa den; 

ſom vilde ride Turnering med Sokve, fin Datter 

Thora með Tredieparten af fit Rige. Hrolf bað 

fig til, men vilde reiſe ganffe allene. 

Paa Reifen giennem Danmarf møder Írolf 

en bevæbnet Mand, fom fan overvinder og ſticn⸗ 

fer Livet; Det var em danſt Bondes Son, der 

Faldte fig Vilhelm, og foregav, at han havde ag» 

tet fig til Dreggvið8 Grav, for derved at vinde 
den ſtionne Gyde Kong Eriks Syſter. Hrolf ans 

tager ham ſom ſin Ridderſpend. Ifolge Vilhelms 
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Dsertalelfe drager Hrolf ind paa en Gaard, hvor 

man modtager ham med ef prægtigt Gilde; men í 

det han udfover fin Ruus, bliver han bundet, og ” 

Vilhelm truer at drebe ham, Hvis han ei vilde 

fværge , at følge Vilhelm til Gardarige, udrette 

alt for Gam, indtil han fif Gyde til Xgte, og als 

drig at ville hevne fig, Hrolf mage indgaae disſe 

Vilkaar. 

Da de kom til Eriks Hof, pralte Vilhem af 
alle ſine Færdigheder, og fremſtilte Hrolf ſom fin 

Ridderſpend. Fong Erik opfordrede ham derfor 

til at opjage em Hiort med gyldne Horn, der havde 

viiſt ſig. I Hrolfs Selſtab begiver Vilhelm ſig 

at ſoge Dyret, men trettes ſnart. Hrolf folger 

det til em Alfkones Duus, ſom juſt havde udſendt 

Hiorten, for at lokke nogen til ſig, da hendes 

Datter træugte til Menneſkehielp for at kunne føde, 

Hrolf betiente hende, og erholder til Løn Hiorten 

ſamt en Guldring, der ſatte ham i Stand til at 

overvinde enhver Befværlighed. Vilhelm pralte 

nu med at have taget Hiorten, og tilbed ſig at dra⸗ 

ge. til Hreggvids sí. Han reiſte með Hrolf, 

"men ſtræekkedes ſnart af et mødende Uveir, og 

blev tilbage, rolf trængte fig igiennem, og Form 

til Hoien, fom han fandt faa ſtark, at den ki 

funde brydes. Men den døde Konge fad veð dens 
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ene Ende; fortalte, at bet havde været ham ſelv, 

"ber fot Svale var flsiet over Thorgnyr Jarl, bg - 

gav Hrolf en dobbelt Muftning af lige Udſeende, 

den ene ffulde han beholde felv, og give Vilhelm 

ben anden. Denne bragte fit Bytte til Kong Erif, 

der dog iffeendnu ret troede hans Manddom. Men 

Erik havde en farlig Krig med Tartarernes Konge 

Menelaus om en Øe, der ligger midt mellem Gare 

darige og Tartariet og kaldes Hedinsøe, fordi 

Hedin Hiarands Søn paa fin Reife fra Indialand 

fil Danmar, forſt ffal have landet der; Paa 

denne De havde Kong Menelaus fat en ftor Trolde 

mand, der hed Sote, ſom overfaldt Erif með en 

vældig Dær, mod ham ſtulde Vilhelm ſtride. J 

Slaget ifører rolf fig Vilhelms Ruftning, og 

nedlægger Sote; derfor erholder Vilhelm Prinde 
feðfe Gyda til Ægte. 

Hrolf forfod vel Vilhelms Tieneſte efter at 

have opfylde fit Lofte, men opholdt fig dog endnu 

veð Eriks Hof, indtil Tiden nærmede fig, du 

Prindſesſe Ingegerde fulde for ſidſte Gang faae 
en Mand til at ride mod Søfve, Den ſkionne 

Mae form i Forſamlingen, at udføge fig en Kæme 

per, og valgte Hrolf, fom efter forftilte Undſkyld⸗ 

ninger fulgte hende til hendes Borg, hvor han 

fortalte hende ſin Hiſtorie. J Turneringen faftede 
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han fin Modſtander af Heden, hug dem ned, . (om 

efter Kongens Befaling ffulde gribe fam, og unde 

fom til Ingegerdes Borg; hvorfra han med hende 

og hendes Sfat flygtede pad Deften Dulcefal. 

— Kong Erif vilde have hængt Vilhelm, men 

denne fovede at bringe ham Hrolfs Hoved. Dan 

ilfe efter ham, foregab at være forjaget af Erik, 

og anraabte hans Hielp. Hrolf tillod ham at følge 

fig. Hvorpaa Vilhelm næfte Nat bedovede Hrolf 

með en Sodeurt, afhug harð Fødder, Da han, 

formedelft det uigiennemtræungelige Pantfer, ei 

funde dræbe ham, tvang Prindfesfen til at følge ; 

fig under Tausheds Løfte, og drog nu med hende 

til Thorgnyrs Hof, hvor han filegnede fig ren 

af det hele Tog, og erholdt Løfte om af ægte 

Jarlens Datter. Ingegerde giemte Hrolfs afhugne 

Fodder, og lagde Legeurter veð, at De ei ſtulde raadne. 

Smiðlertið var et ufiendt Mand, der faldte fig 

Mondul fommet til Jarlens Gaard, og ſaaledes 

vidft at indtage Jarlen, at han var bleven dennes 
førfte Raadgiver. Biorn blev efter hans Beſkyld⸗ 

ning Bomt til Galgen, og Mondul havde tilegner ” 

fig hans Kone og hans Huus. | 

Da Hrolf omfider vaagnede, tog han Svien 

af fine Saar ved en Livſteen, han bar hos fig, 

flæbte fig hen til Dulcefal, ſom Vilhelm ikke havde 
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formaaet at tæmme, og denne bar ham til hans Vere 

Bisrns Gaard. Da Hrolf flæbte fig ind i Stuen 

og fane der Biørn bunden, og Mondul Íeflende 

med hang Huſtrue, gteb han ſtrax denne med fin 

ftærfe Arm. Mondul maatte, for at redde Livet, 

tilftane, at han var en underjordiſt Dverg / der 
af Kiærlighed til Biorns one havde fyilt denne 

Rolle, han. lovede af ville gisre alt godt, og ber 

gyndte með af fætte Arolfg Fødder igien til Bes 

nene, Hrolf gif nu til Thorgnyr, aabenbarede 

hele Sammenhængen, og Vilhelm, der. var en 

Usling, fom Egirs Koglerier havde bragt til at 

ftane Hrolf efter Livet, blev hængt. | 
Ingegerde erflærede, at hun ei vilde gifte 

fig, førend hendes Faders Død var hevnet. Thorgs 

hyr famleðe derfor. en fior Krigsmagt, fom rolf 

ffulde anføre, . Han fif Hielp fra Sverrig, Frise 

land og Venden, men meeft Dog af Mondul, ber 

fatte fine Moglerier imod Egirs; Mondul bandt alle 

Gfibene ſammen paa. Geilaðfen til Garðderige, 08 

indhyllede den udffibede Har í et fort Gilfetelt | 

0. f. 9. Imedens dette Log gif for fig, blev Thorg⸗ 

nyr dræbt af en ſtotſt Berſerk, men denne fældes 

des igien af Gturlaug Gtarffame, der ſom Glas 

get flod, kom tilfeilende med trenbe Sfibe, og 

efter at have hiulpet Biorn forlod igien Landet, 
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Paa Gardariges Kyfter begyndte Krigen at 

blive farlig for Hrolf/ da han vel havde overvun⸗ 

der Kong Erif i et fiort Slag, men denne idelig 

erholdt Forſterkning. Nu landede Sturlaug Starf 

fate med fine trende Skibe, og gav fin Søn frafr 

tig Biftand, indtil han dræbtes bag fra af Egir >). 

Hrolf blev faa rafende derover, at han drev Fien⸗ 

derne paa Flugt, men hans egne Folk vare alle 

ſaarede, og. Eriks Borg endnu tilbage. Hrolf 

gif om Natten til Hreggoids Hoi, der gav ham 

et Bægger, hvoraf han og hans fulde driffe for 

at:ftyrfe fig I Det følgende Slag mod de i Sal 

langt overlegne Fiender erholdt Hrolf atter Bis 
fiand af en Krigsher, ſom landede veð Kyſten, 

Egir og Erif bleve efter mangfoldige Koglerier 

endeligen dræbte, og Gardarige erobret, 

Seierherrerne vendte tilbage til Aarhuus, 

hvor den ubefiendte Harforer, der faa kraftigen 

havde underfisttet Hrolf, fortalte; at han hed Has 

rald, og var en Søn af en engelſt Kong Jatgeir, 

der var bleven ihielſlagen af fin Frende Henrik. 

8) Der føles til: Saa figes í Sturlaugs Gaga eg 
andre flere Gagaer, at Gturlaug døde paa Gots 

teſeng í Hringerige, og blev ber heilagt » men ber 
fortælles at Grim Egir bræbte ham, Vi vide ei 
hvad ber er (anbefi."" 
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Dans Bern havde maatte veddet fig ved Flugten, 
han opfordrede nu rolf til at ſtaffe fig fit Ba 

drenerige. Hrolf giorde fig ſtrax veðe til dette 

Tog; og feileðe til Engelland med en vældig Har. 

Song Denrif havde en Troldmand i fin Tieneſte der 
hed Anis, denne vidſte at Toget fulde free, og 
havde faaet fin Konge til at famle fin Hær, og 
fsgt Dielp hos Fari Maland og Kong Dungal af 

Gfotland; men uagtet den engelffe Hær var meget 
ſtork, og Anis anvendte al fin Troldomskunſt, ſei⸗ 

rede dog Hrolf tilſidſt Harald blev nu Konge í 

Vinceſter, og Stefner Hrolfs Ben, Thorgnyr Jarls 

Gan, agtede Den engelſte Konges Syſter. Hrolfholdt 

derpaa i Jylland et prægtigt Bilager med Ingegerde. 
Til Hringerige kom han aldrig, men drog til Gar— 

darige, hvor han blev en mægtig Konge. Hrolfs 

Eldſte Son hed Hreggvid, den anden ſtal efter fyns 

dige Folks Mening have været den Kong Dluf í 

Danmarf, om hvem der tales i Dromunds Grips 

føns Saga. Enden af Sagaen indeholder nogle 

forte geographiſte Efterretninger om Engelland og 

Danmarf, famt et Borfvar for Sagaens Tro 

værdighed , hvor det blandt ander hedder, at det 

„er rimeligt, at den, fom far ſammenſat denne 

"Saga, man enten have havt gamle Sange eller viſe 

Mands Sagn for fige 
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Denne Saga bærer tyðelige Præg af at være 
aldeles opdigtet. Skuepladſen henſattes for fiors 

fie Delen til fierne Egne. Hovedperfonerne hæve 

nes ei i noget hiſtoriſtt Mindesmarke, og Begir - 

venhederne ere i dem felv aldeles utrolige. Trende 
Stropher lægges Kong Hreggvids Gienfærd i Mun— 

Ben; forreſten findes her ligeſaalidet Vers ſom 

Syor til en poeti(E Dprindelfe for Sagnet. Fors 

fællingen er mere indviklet end ellers pleier at være 

Tilfældet, og fom et ventyr betragtet iffe ilde 

uðtænft. Den er vift nofcoprindeligen islandſt, 

dette vife allene de meddelte Prsver paa dens fors 

virrede Geographie. Udenlandſte Romaner have 

maaſtkee givet Stoffet til Vilhelms Bedrifter, men 

í ogtigt er det nordiſte Fabelſcener, der bleve ud, 
malede Forfatteren har iffe blot fiendt Sage 

net om Hogne og edit, men ogfaa de opdigtede 

Sagaer om Erik Vidførle og Sturlaug Starfſa— 

me, fan følgeligen neppe have ſtrevet før Enden 

af fiortende Aarhundrede, men vel heller iffe mes 

get fenere. Deels fordi der findes flere Membras - 

ner af denne Gaga, hvilket ikke letteligen havde 
Blevet Tilfældet med et islandſt Skrift fra det fems 

fende Aarhundredes ſidſte Halvdeel, deels forði 

Roſkilde ſiges i Enden af Sagaen at være Sigl⸗ 
lands Hovedſtad, ſom bet ikke blev efter at Chris 
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ſtopher af Bayren havde valgt Slebenhaon til 

Reſidens. 

Denne S Saga er ikke udgivet, men cites 

res dog undertiden fom et Vidne af de ældre His 

ftorieforffere. Suhm har aftrykt dens Genealos 
gier í den 4r Tabel til den eritiffe Hiſtorie, men 

anmærfer derhos, at han næften er af den Tanke, 

at Gange rolf, Gturlaug Starfjame8 Son, er 

en opdigter Perſon. 

Gaga om Illuge Grydefoſtre. 

Køng ring af Danmark var en Son af Skiold, 

der flogeg med Herman, hyorom. deres Saga veed 

at fortælle, Hring var gift með Sigride, en Dat⸗ 

fer af Kong Vilhelm í Walland, med hvenr hart 
havde en Søn. ved Navn Sigurd, ffisn og ſtærk; 
denne opvorte med Illuge, en raſt og dygtig Une 
gerfvend. De fvore Foſtbrodrelag, og fode deres 

Blod rinde ſammen, nuder Løfte at hevne hinan⸗ 
dens Død. 
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Paa deres forſte Sotog harjede Foſtbrodrene 
paa Orkenserne og; Skotland, og finge ſtort Bytte 
men da de mod Vinter vilde vende hiem, bleve de 

af Storm forſlagne til en øde Fieldegn, hvor be 

vare nær veð at: forfomme af Kuld, da de ingen 

Ild kunde faae antendt. For at afhielpe Sav⸗ 

net roede Illuge í Baaden over en Fiord. Der 

mødte han í en ſtor Hule en grim Jettekvinde, der 

lovede ham Ild, hvis han: ſagde tre ſande Ord, 

han ſtulde da endog ſove hos hendes Datter, der 

var en deilig Pige. Illuge ſage figomfring, og ſagde: 

Hulen er ſtor, Jettekvinden ſtyg, Datteren ſtion 

| Kvinden ; der hed; Gryde, > tilfoð! ham nu at lægge 

fig hos Datteren. Men da de⸗havde lagt ſig, og 
han begyndte at vife Datteren Kiertegn, kom Gryde 

farende til, greb ham i Haaret, og truede at dræbe 

ham med et: draget Svard, forði han bilde ber 

ſtiemme hendes "Datter, 5: Jlluge fvareðe, í hart 

var iffe bange, lóg atillnnbe ds mere eið engang; 

hvorpaa Gryde kaſtede ham tilbage Gengen,. Neppe 

havde Illuge igien vendt fig til Datteren, for Mo⸗ 

deren ilte tilbage, mere tafertde end før, Saale⸗ 

ledes gif Det trende Gange Illuge vifte. fig lige 

uforfærdet, Nu blev Gryde glad, ſtienkede ham 

Livet og Datteren, og takkede — * for at have 

Sagabibliother/ a Bind. DTt 
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bekfriet ſig fra en ſtor Elendighed. Han heed egent⸗ 

ligen Signy, en Datter af Kong Mei Alfheim, 
men var af fit onde Stedmoder, Grimhilde, "ble 

ven forhexet til en fol Troldkvinde, og til at maatte 

flaaes hver Mat med fine: ſyv Halovſoſtre, ſaalenge 

indtil nogen Mand beſtod den anſtillede Probe. Strax 
efter kom de fyv Jettinder til Hulen, der alle blev 

dræbte með Illuges Sværd Dart fik nu baade 
Guld og Ild, og Foſtbrodrene kom lykkeligen til⸗ 

bage fra Finmarken. Hilde blev gift með Illuge, 

Signy med: Sigurd, „ber blev efter fin Faders 

"Død! Fylkekonge over Skaane i Danmark. Il⸗ 

fuge boede ert Siblárig hos Sigurd,» var ſiden —* 

| nt jó — D — J 

Vi have her laſt en Udſigt over et Eventyr, 

ber með islandſte Farver fremſtiller det í Feehiſto⸗ 

rierne {aa ofte forekommende JCmne om en fors 

hexet Prindſesſe, ſom ved Heltemod befries. Da 

Hiſtorien om denne Forhexelſe næften optager den 

hele Gaga, fan ber ikkun være Spørgsmaal om 
Troværdigheden af de fane Efterretninger, Ber 

oyndelſen og Enden indeholder, og felv disfe mangle 
al. Diemmel, - Asmund Gnode er en Fabelhelt 

(See Anmarkningerne til Egils og Asmunds Enga). 
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Song Skiolds Slægt anføres andre Steder heel | 
forffielligen, og det et kun ved Hielp af kunſtlede in 

Hypotheſer, at Suhm, der i fin kritiſte Hiſtorie 

har værdiget denne Saga for megen Opmarkſom⸗ 

hed Ð. 6.563, 2 D. S. 867, 3 DE. 1914 
fan fane det her Anførte til at fremme með andre 
Glægttegifire. Det var vel ikke umulige, at Bett 

Skiolds og Hermans Saga, der citeres i Beghn⸗ 

delſen, kunde være den tabte Skioldungaſaga, men 

der kan lige faa fet være en Fabelſaga, ſom citeres, 

eller og blot en Opdigtelſe af Sagnſtriveren, mans 

ffee iffe ældre end femtende Aarhundrede, for at 

ífaffe fit Hierneſpind et Slags hiſtoriſt Hofende, 

Sagaen er trykt i: Upfala 1695 með ſpenſt Overs 

fættelfe af Gudmund Dlofsføn 19 Sige vet 

Erik Vidforles Saga. * 

Erit en Sonaf Thrand, den — Konge í Thrand · 

heim (Throͤndhiem), giorde det Løfte, ar ban vilde 

føge det Sted, Hedningerne falde Udodelig⸗ 

| ri á Mi 
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<2 hedslandet (udains- akr.), og de Kriſtne de le⸗ 

vende Mænds Land eller Paradiſet. Han ſeiler 
felvtolvte fra Norge til Danmarf, hvor Kongens 

Søn, der var hans Navner, ledſager fam med et 

lige Kolge. De kom til Miklegaard, ſom Græs 
ferfongen var í Færd með at ftriðe mod Bifinger, 

og gave ham faa fraftig Biftand, at fra ben Tid 

begyndte. Morbmænd ber at hædres, - Græferfons 
gen havde en lang Samtale med den norffe Erif, 

vor han forklarede denne Treenigheden, ved ar 
vife ham hen til den ene Sol, hvori man dog 

kunde adſkille Ild, Klarhed og Varme, fortæller 

derpaa om Helvede, hvor Hedningerne ffulde pis 

nes, at Jorden var 180090. Raſter i Omkreds, at 

der var 100335 Rafter fra den til den overſte Him⸗ 

mel, at Oceanet gif Jorden om, Indialand var 

det yderſte Land, og Oſten for der lage Udødelige 

hedslandet. I tre Aar var Erif i Myklegaard, 

lod fig døbe og reiſte derpaa videre med fin Dave 

ner efter Grakerkongens Anvisning. Fire og halb⸗ 

fredfindstyve Mile inde í Indialandet Fom de til 

en mørt Egn, hvor man funde fee Stiernerne Dag 

og Nat, der var meget Guldſtov og mange Un— 

der; omſider fom de ud af de tykke Sfove, og 

{aae en ſtor Flod for fig, ſom den, norffe Erif, efs 

ter Grakerkongens Beffrivelfe, kiendte at være 

N 
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Phiſon, der kommer fra Paradis.  Dver Floden 

var et Steenbro og paa den anden Side et favert 

blomfivende and, uden Field og Huler, hvorfra 

en herlig Vellugt kom dem imode. Men pan Broen 
laae en gruelig Drage, og bortſtrakkede den danſke 

Erik. Den norſke ſtyrtede fig med draget Sværd 

i den ene Haand, en af ſit Folge i den anden, í 

Dragens aabne Svælg. Den Danſte Erik vendte 

tilbage, og fortalte Begges Endeligt. 1 

Den norfte Erif og hans Ledfager fore igien⸗ 

nem noget; der var fom Røg; derpaa fane De et 

favert Land, fuld af Vellugt, með Græð, Hvide 

fom Purpur, og Honningbekke allevegne. Bats 
det var fladt, Solen ffinnede, faa der ingenficð8 

var Skygge; der var Stilhed i Luften, og fun 

lidt Vind ved Jorden. Længelgif de, og fane ins 
gen Boliger, tilfidfi bemærkede de et Taarn, der 
hængte frit í Luften. Sonden for Taarnet var en 

Ctige fat til, fom de gif opad; de fandt Da Def 

herligſte Derberge Der fiod Hvidt, herligt Dufs - 

tende Brød í følverne Gfanle. Kanden var af 

Guld med dyrebare Stene, Beggeret fyldt med 

Biin, og Sengene bebæffeðe med, guldvirfeðe 
Fepper. Nu troede Erif at have fundet Udødelige 
heds Landet, taffeðe Guð, og efter af have faget - 

Naring til fig; lagde fig til at fore, Da aaben⸗ 

i 

[| 

ið 
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haredes for ham en faver ſtinnende Dreng, ett af 

de. Guds Engle, der bevare Paradiſets Ports 

Denne havde fiaaet hos ham, da han giorde fit 
fofte, havde fiden ledſaget ham paa hans Vei, 

og fortalte ham nu; at hvað han fane; var. de 
Tegende: Mænds Jord; hvilken kun vat at tegtte í 

ſom en Hede imod Paradiſet, der: faae í Nerheden, 
men hvor ingen levende kunde komme. Engelen 
fely boede i Himlen, men Gud havde fendt ham 

fieð, for at beværte Erik, og lonne ham for fin 
Møie. Engelen ſpurgte Erif, om han vilde blive 

Der, eller drage tilbage til fin Odelsjord. Erik 
- balgte der ſidſte, at ei hans Landsmænd flulde tro; 

at han havde. fat Livet til. Dan gif med, fin Leds 

fager. igien til Stenbroen, "blev atter udſpyet Að; 

KR Dragen, og fortfatte Neifen forft til Myklegaard, 

we 

Hvor han forbles í trende Når, derfra til Morge, 

Elleve. Bintere derefter, Da han bað aarle, "greb 

Guds Aand ham, og han fandtes ingenſteds. 
- 

” Dette Eventyr. Fan iffe være bigtet efter 
Amerikas Opdagelſe. Det findes desuden í Fla⸗ 

teparbogen Kol. i1-15, fan derfor iffe være 

yngre end det fiortende Yarhundrede.  Meppe er ; 

det ældre end det trettende, Da man nok ellers noiere 
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havde nytter Helten til nordiſte Sagn; det, Hele 
har blot en theologiſt Tendens. Skildringen af Pas 

radiſet reber Islenderen, der havde í fit Land 
De mange uveiſomme Fielde, lidt Solſtin og ter 

gen Blæfi.. Det hvide Græs er uden Tvivl fors 
anlediget ved Gagn vin Traer i Indien, Der bare 

den. hvidefte Uld, thi juft denne Mærfelighed bes 

der tn beð longeð gt fom falder með — Sara 

diſets Biepglu 50 Miða í #19 

Erif Vidforle ben: fandt: J háði 

det nævnes í et Membran af Halfdan Eifteinfens 

Eaga Mo, 343 i 4, 09 hans Saga" bliver citeret 

i Sange Dyolfs Saga. Da fiðfinæonte:nepve kan 

være yngre end  Begyndelfen af femtende Aarhun⸗ 
drede, tiener dette til „at beftyrfe den ovenfor yt⸗ 

treðe Formodning om Sagaens Ælde. | 

| Hialmars og Ramers Saga. | 

* 

Aar 1690 udgav Lucas Halpap en akademiſt Dis⸗ 

ſertats i Upſal, hvori han fortalte at have kort 
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tilforn hos et Bonde fundet Fragmenter af ef med 

Runer beſtrevet Membran, ſom han for en Spot—⸗ 
pris tilfisbtefig. "Bonden havde efter eget Sis 

gende håvt flere ſaadanne Blade ; font han havde 

forbruge Halpap meddeelte derpaa — 

af en foenæ Overſattelſe. Rn 
cs Man læfte her, at Abor og Samolis (Abaris 

ga våre Fomne fra Grakenland, og 

blevne meget yde: "Kær beſtreves/ hvorlunde 

en Kong Hialmar havde erobret Biarhicland, ſom 

ligger mellem Thulemarken og Gandvig. Han blev 

navnkundig og havde: mange Bæringer hos fig. 
Hialmars Datter Heidil blev bortført af en Ber⸗ 

færf der hed Urke, hve Thor efter Faderens Bon 
ihielſlog med fin Misfner. Heidil ægtede derpaa 

Hramer, og en anden af hendes Friere, der havde 

udfordret denne, blev formildet veð at erholde ef 

Guldhorn, helliget Thor, Odin og Freia. Efter 

nogle Huller í Membranen, og formebeifi Tiære 

ulæfelige Steder, følger noget om Hramers Strid 

med en Kong Olof. Hramer ſſygtede fra Thule⸗ 

mavfen til Þ ziarmeland, og brugte allehaande Kog— 

lerie mod Olof, der dog» omfider fangede ham, 
mødte ham til at antage fin Tro, og ødelagde Jus 

mas Tempel. Afgudspræfterne flygtede til Sigtus 

naq hvor de vffreðe paa en Hoi ved Signildsbierg, 
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” Derfra forjoges de til Binland, hvor be gieſtede 

Sagnſtriverens Fader, Hrodr. | 

Denne Opdagelſe var ſaare velkommen for 

Datidens ſpenſte Oldforſkere, ſom ikke blot heri 
med Glade ſaae et vigtigt Bidrag til deres Lands 

aldſie Hiſtorie, et Beviis for Runernes hoie Elde, 

men ogſaa fandt deres egne Hypotheſer pan det. 

fisiagtigfte bekreftede. Biarmelands Beliggenhed 

angives overeenſtemmende med Scheffers Mening, 
der í fin Lapponia gisv det til eet med Lapland, 

tvertimod Snorre Sturlefens og alle islandſte Sas 

gaers Vidnesbyrd. Freia fættes veð Siden af 
Thor og Odin, ligeſom flere ſpenſte Oldforffere, 

tvertimod Adam af Bremens Vidnesbyrd, havde 
{af denne kvindelige Guddom blandt de frende, der 

dyrkedes i Upſals Tempel, At Zamolxis og Aba⸗ 

ris havde boſat ſig í Sverrig, og at det paradiſt⸗ 

ſte Glaſisvold (age i Nærheden af hint foenfte Biar⸗ 

meland, paðfeðe faate vel með O. Rudbeks Drom⸗ 
merier om Atlantis o. Í. v. 

3 Begyndelfen af det fyttende Aarhundrede 

udgav 3. Weringffiold Fragmenter i Folio með et 

Sacfimile af hele Membranen, derpaa Texten igien 

med gothiffe Bogftaver og en dobbelt Verfion, ſoenſt 
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og latinſt. Fragmentet blev endog for Runernes 
Skyld optaget í Hickesii thesaurus. Ole Rud⸗ 

bek henforte Fragmentet til det ſyvende Aarhun⸗ 

drede, Stiernman til det tiende, Bisrner meente, 
at Fortallingen vel. kunde være forfattet í Det els 

lebte Aarhundrede og nedſtrevet i det tolvte 

Smiðlertið bare. der. dog enfelte-fvenffe; Lære 

De; Der tvivlede om denne Opdagelſes Rigtighed. 

Med Varſomhed yttrede Erkebiſp Benzelius og Ole 

Celfius den Eldre deres Indvendinger ) mod en 
Gag; de ivrige Antigvarer betragtede. fom:Matior 

nens. Friere talte den yngre Celſius **), Exich⸗ 

fon #**) , og ifær ben berømte Ihre Fx), 
J Danmarf giorde Fragmentet mindre Lykke. 

Tidligſt havde der Otto Sperling den Yngre yttret 

Toibvl. I Sibberns idea hist. lit. Islando— 

rum *xxxx) erflæres Fragmentet ligefrem for et ” 
Bedrageri, ligefom og hos Suhm i Bortalen til 

ang critiſte Hiftorie-4 D. S. XXIX. Reppe 
har vel heller nogen Jslander kunnet anſee et Frag⸗ 

+) Den forſte i Privatforelæsninger over ben fven: 
fe Siftorie, den fidfte í dislert. de Abari 1703. 

*t) Svea Rykes Kyrko⸗Hiſtoria í D.C. 23. 

+++) Bibliotheca runica p. 20. | 

#ett) - De Runarum in Svecia antigvitats æ, 42. 

tt), "Findes i Dreyers Monumenta. anecdota Lu- 

VERS ER 1760 6. 193. 
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ment for oldnordiſtt, hvis Sprog bærer fan tydes 

lige Prøver paa Forfalſtning. Thorhallfeu har é 

et Brev til Langebek fra 1762, der findes aftrykt 

iLangebekiana S. 317, ved flere Exeinpler viiſt, 
hvorledes Sproget er en Blanding af de aldſte 

Digterudtryk, og flige moderne Ordi * ide be 

dre Sagaer iffe forefomme, | 

Udforligſt blev endeligett Sagaens tægtýeb 

beviiſt í Sverrig felv af K. 6. Rordin, fiðen Biz 

ffop i Hernoſand, ten akademiſt Disſertats, uns 
der Titel Monumenta Sviogothica vetustioris 

ævi falso meritoqve suspecta Continuat. Ís 
Upsal: 1774 í 4. Af dette grundige Skrift ere 

be Motitfer af den ſoenſke Litterairhiſtorie hentedes - 

fom í bet Foregaaende meddeltes; 

Krembre Saga, * 

Deme opdigtede Saga kiendte man hidtil blot — 

nogle Breve, vexlede mellem Lagerbring og Langes 

bef, der ere tryfte í de af Nyerup udgivne Lane 
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gebekiana 1704, &. 3232331. Lagerbring for⸗ 

talte nemlig Langebek et Brev fra 1756, at han 

havde ſeet en Saga, der under ovenanforte Titel 

indeholdt en“ Beſtrivelſe over Cimbrernes Udvan⸗ 
dring og Krig mod Romerne. Om denne Saga 

heed det, at ett Svenſt, veð Ravn Niels Huff⸗ 

wudſon Dahl, havde kiobt den med andre gamle 

Bøger af nogle Islendere i Kiobenhavn, at Gan 

for dens Markeligheds Skyld ſtrax havde overſat 

den paa Svenſk, men Originalen tilligemed fine 

ovrige Sager havde han afſendt paa et Skib, der 

ſtrandede ved Gothland, af hvilken Aarſag allene 

Dverfættelfeu var bleven reddet. Lagerbring fandt 

Sagen faa mistænkelig, at han, førend han vilde 
øde fin Tid pan at underføge Bette Skrift, forſt 

foreſpurgte fig hos Langebek, om nogen ſaadan ise 

Land Gaga fandtes i Kiobenhavn. Langebek 
fvarte, at denne Gaga maatte være en nydigter 

Fabel, Da et ſaadant Gfrift havde været gandſke 

ubekiendt fanvel for Torfeus ſom Arne Magnaus, 
der med alt for megen Flid havde underſogt deres 

Fedrelands Litteratur, til at et Skrift af faa mar⸗ 

keligt Indhold kunde have undgaaet deres Opmark⸗ 

fombeð. Men om der endogſaa var ffreven paa Is⸗ 

landſt en ſaadan Beretning om det cimbriffe Tog; 

maatte fanme enten være en Roman, eller en Com: 
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pilation af graſke og romerſke SÉribentere da 

Islanderne vare alt for nyt et Folk, til at, de af 

deres egne, Sagn. ffulde funne vide noget om faa 

gamle Bedrifter, og at de ſtulde kunne have benyt⸗ 

tet nogen famtiðig Skribent, der nu var tabt, ſyn⸗ 

tes lidet troligt. J svrigt onſkede Langebek at er⸗ 

holde ert Gienpart af Sagaen / for nærmere at prove 

den, og forekomme, at ikke nogen anden derved bley 

bedraget. 

Mere findes ikke herom í Langebeks Bendi 

men. iblandt de thottſte Manuſtkripter paa Det kon⸗ 

gelige. Bibliothef giemmes en danſt Overſattelſe 

af bemeldte Gaga, ber ifølge Dverffriften ſtal være 

forfærdiget af det: Norſte (bet Islandſte) 1757. 

Det forte Indhold deraf er følgende. 

Den mægtige Kong Krembre ſtyrede hele. Gøs 

theriget, og boede i Byen Viſingeborg eller Vita⸗ 

Íata í Smaaland, han havde fat Male, en af. fine 

ſyb Sønner til at regjere Danmark og Ridgoth⸗ 

land ; hvor denne byggede. Aaleborg, og tvende 

Broderſonner over Herrederne Morge... En Gang 

mødte Kongen paa ef Tog í Dflerfsen en Havfrue, 

der, fortørnet over at Kongen ei vilde tage hende 

til ?Egte, forfyndte ham: at. han havde ſtudt ſin 
Lytte fra fig, og ſtulde langt fra fine Lande blive 

reden ihiel af en grumfærdig Mare, Endeel Aar 

— 
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efter, Ba Kongen var bleven gammel, forfamfer 

han alle fine Underkonger, og. gist det; Løfte førfte 

Juledag, at han ei vilde Dee under foðet Bielke, 

hellere í Baabenbrag, og agtede at ſoge der hellige 

Field, ber brænder Dag og Nat, hvori Korfæðrer 

nes Siæle evindeligen glædede fig. Af bans Son⸗ 

ner fulde Fridulf den Spagfærdige vg Aale den 

Gtærfe blive tilbage. "De Dørige fulgte ham og 
meget Folk. "Hæren drog over Jomsborg videre 

frem, mange forenede fig med Bett, faa Hæren 

var ſtorre end Alpefieldet, ved da den drog ud frå 

Sverrig. - Den Forſte, ber giorde dem Modſtand, 
var Kong Herman, der regierede over Norik og 
Svabenland. Han mødte beð Dunaa með en ſtor 

Har, men. blev flaget, og flygtede til Norikeborg, 

Hvor han Dog maatte overgive fig i Kong Krembres 
Vold, der ſluttede Venſtab med ham, og fod ham 

ægte den fvenfte Skioldms Sigrid den Favre, paa 
Vilkaar, at Herman fulgte halm með 10000 Mand. 

Hele Heren, over 100000 Mand, ſamt 250 

Skioldmoer, trængte derpaa over Fleldet ind paa 

Vallands S Sletter, ſloge den romerſte Hovedsmand 

Rattel ved Aaen Apis, ødelagde Borgene Podos 

Borg og Luneborg, og efter at være bleven forſtar⸗ 
fet med friffe Herfolk, ſom Kempen Hodobertus, 
"Søn af Kong Godmund paa Glaſisvol, hadde fort 
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til dem, droge de mod Mom. Men Kolg Krems í 

bre havde tøvet for længe í Luna, Romerne ſik 
Tid til at falde Grev Mare og Kattul fra Sark⸗ 

land. Disſe modte dem med ſtor Magt og 20 Ele⸗ 

fanter uden for Romeborg, da Heden hadde minds 

{fet Nordmendenes Her. Det: blev ét haardt 

Slag, men Elefanterne traadte Krigsfolfet under 
Fødder fom ert Gæðemarf. - Kong Frembre blev - 

ſaaret og fegnede, „Greg Mares Heſt ſondertraadte 

Kongens Bryſt. De Fleſte bleve dræbte; de Due 

vige fangne, deriblandt Vermund Skialdre fra 
Skaane, Toffte fra Berend, og et Par Andre, 

Der omfiðer bleve losgivne, kom tilbage og fortalte 

om Kong Krembres Færd. Tofftes Hoi firð ende 

nu paa Berend) og Vermunds í Skaane, 
R 

ni 

Nogle Vendinger, font: hift óg her findes í 

Fortællingen, tyde hen paa en islandſt Original. 
Ere disſe ikke forfætligen indflikkede, for at ſtaffe 
Foregivendet et Skin, maae det Hele í Midten 

af forrige Aarhundrede være bleven opdigtet: af en 

Yglænder, ſom ventede goð. Befaling af foenffe 

Oldforſtere for en Saga; der betragtede: Sverrig 

ſom Hovedriget í Bet gamle Norden, og fode Cim⸗ 

brerne derfra begynde deres Udvandringer. Nar— 
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mere at drofte dette Æventyr, vilde efter det For⸗ 

anforte være overflødigt. 

Halfdan den Gamles Saga. 4 

Var denne Saga for et Aarhundrede ſiden blevet 

befiendt, vilde den have giort megen Opſigt. Der 

fan betragtes ſom en hiſtoriſt Kommentar til den 

genealogiffe Deel af Fundin Noreg. Den begyn. 

ber með Halfdan den Gamles Levnet, og fortæller 

hans og alle hans Sonners Krigstoge megef ot: 

ſtendeligen i kronologiſt Orden. Y Stilen. findes 

adſtillige Archaismer, og de mange indſtroede Vers 

ere alle forfattede efter det gamle Fornyrdalag. 

Gagaen indeholder; naar man undtager et Bar: 
fel; flet inter Obernaturligt. Med: megen. Fulde 

ſtendighed nævner den be flefte baade af Mors og 

af Gors Efterkommere, hvis Navne findes opteg⸗ 

nede i Fundin Noreg, og desuden mange andre af 

Oldtidens Helte: Kong: Frode, Kong Haloge, 

Gtorsærf og Staærkodder, Thorſtein Vikingſen og 

Frithiof/ Hromund Berſark og Ulf Eenhaand. Som 
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Hiemmel blive de ebbiffe — Grimnismaf og 

Hyndiulod citerede, og ef Sted desuden Bolſun⸗ 

gaſaga. Et aldeles nyt Lys vilde ved denne Saga 

blive udbredt over det tredie og fierde Aarhundre⸗ 

des Begivenheder. Man vilde ſaaledes erfare, at 

def førfte Kuld af Halfdans Ssnner faldt í et Slag 

ved Rhinen imod Romerne over hvem Konſtan⸗ 

tin den Store regierede og finde Def beſtyrket, at 

alle de Konger, der nævnes í de gamle Obeder 

om Volſungerne, ere af Halfdans Rt. Den ge⸗ 

nealogiſte, chronologiſte og ſynchroniſtiſte Tabel 

over de gamle norſte Konger, ſom findes bag í den 
forſte Deel af Schionnings norſke Hiſtorie, vilde 

paa nogle á nær blive fufdfome 

men ſtadfeſtet. — 

Men vi ville ikke — os videre beð at 

anføre alf, hvad der kunde færes af denne Gaga, 

hvis den var ægte, "da det er viſt, at den for ikke 
mange War fiden er bleven opdigtet. 1812 blev 

ben forſt í Afftrift bragt til Kiobenhavn; den Bang - 
fåndtes der adſtillige Exemplarer deraf í Island; 

men allerede Ben Omſtæendighed at en ſaa vigtig 

Saga havde unbgaaet de ældre Oldforſteres Op⸗ 

markſomhed, ifær Arne Magnæi, der havde gien⸗ 

nemreift hele Island for at opſoge Haandfkrifter / 

Sagabibliothek, 2 Bind. Uu 
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og anvendt ethvert Middel for at tilvende fig dem, 
maatte væffe for Mistauke. Denne beſtyrkes 

endnu mere veð Sagaené indvortes Beffaffenhed. 
Juſt dette, at Sagaen flet intet Vidunderligt ins 

deholder, er et kraftigt Beviis paa dens Uagthed. 

Uagtet Den er udſmykket med Vers, er dog Bors 

tællingen felo blottet for al poetiſt Farve. Men 

Det var utænfeligt, at fra faa. gamle Tider en flig 

Rakke af ensformige Krigsbedrifter uden et eneſte 

udmerket Træ ſtulde være bleven forplantet, eller 

at Oldtidens færegne Anſtuelſesmaade ikke ſtulde 

have afpraget ſig i Begivenhedernes Fremſtilling. 

For faavidt fan altfaa denne Saga bidrage til af 

beſtyrke be Mythiffes Rgthed, at Ben vifer, hvor 

vanffeligt det er at gribe Aanden, bet Bæfente 

lige í De gamle Gagn, det ſom giver dem deres 

Liv. Alt det Kormelle derimod faavel í be proſaiſke 
Benbinger fom í Digterfyroget var ber bleven ret 

godt iagttaget. | 

vað der endeligen afgior Sporgsmaalet et, 

at Sagaens Forfatter er en endnu lebende Islander 

Hr. Sysſelmand Espolin, der i ſin Ungdom har for 

Moroes Skyld ſammenſat denne Saga, og ſlet 

ikke har havt til Henſigt dermed at føre Nogen 

Bag Lyfet; hvorfor han og ſtrax tilfiendegav fig af 
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være Forfatter; fálka fan — at — 

var bleven opmerkſom paa dette hans Aandsfoſter. 

Da det var muligt, at flere Aſſtrifter aE 

denne Saga funde blive udbredte, og foranledige 

unyttige Underføgel fer ' — det pasſende her at; 

nævne den. 
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